
 
    ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM  

 
ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS 
VEREADORES PABLO FARAH, PROFESSOR ELIAS, 
NILDA PAULA, NENÉM ALBUQUERQUE, NAZARÉ LIMA E 
PAULO QUEIROZ. 

 
No primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e vinte minutos, reuniu-se a 

Câmara Municipal de Belém para esta sessão solene. Inicialmente o Mestre de Cerimônias convidou a compor a Mesa o vereador 
Mauro Cristiano Freitas (presidente da CMB), o senhor Zenaldo Rodrigues Coutinho Júnior (prefeito de Belém), a vereadora 
Simone Kahwage (segunda vice-presidente da CMB), o vereador John Wayne (primeiro-secretário da CMB), o vereador Henrique 
Soares (segundo-secretário da CMB), o vereador Émerson Sampaio (terceiro-secretário da CMB) e o vereador Amaury da APPD 
(quarto-secretário da CMB). Composta a Mesa, o Mestre de Cerimônias convidou todos a ouvir, em atitude de respeito, o Hino 
Nacional Brasileiro, executado pela Banda de Música da Guarda Municipal de Belém. Finda esta execução, o presidente Mauro 
Freitas declarou aberta a sessão. Informou depois o nome dos suplentes que seriam empossados e, em seguida, os nomes dos 
vereadores que renunciaram ao mandato. Acrescentou que o vereador Paulo Bengtson renunciou à vereança para assumir o 
mandato de deputado federal. Os demais vereadores renunciaram à vereança para assumir mandatos como deputados estaduais: 
Gustavo Sefer, Marinor Brito, Víctor Dias, Nílton Neves e Igor Normando. Disse ser uma honra receber a população da cidade 
nesta Casa, destacando que agora se inicia um novo ciclo, com a inclusão de novos parlamentares, e a CMB precisará do apoio 
de todos. Fez, em seguida, o registro das presenças dos vereadores Fabrício Gama, Zeca Pirão, Nehemias Valentim, Sargento 
Silvano, Joaquim Campos, John Wayne, Igor Andrade, José Dinelly, Adriano Coelho, Henrique Soares, Altair Brandão, Amaury da 
APPD, Fernando Carneiro, Toré Lima, França, Simone Kahwage, Rildo Pessoa, Bieco, Émerson Sampaio, Marciel Manão, Lulu 
das Comunidades e Gleisson. Em seguida, o primeiro-secretário, vereador John Wayne, fez a leitura dos termos de renúncia dos 
vereadores Paulo Bengtson, Gustavo Sefer, Marinor Brito, Víctor Dias, Nílton Neves e Igor Normando. Após isto, o presidente 
Mauro Freitas solicitou aos novos vereadores que apresentassem seus diplomas e declarações de bens à Mesa. Realizados estes 
procedimentos, o presidente conclamou-os a fazer o juramento a este Poder e à cidade de Belém. Feito o juramento, Mauro 
Freitas pediu ao primeiro-secretário que procedesse à leitura do Termo de Posse e solicitou aos novos vereadores que o 
assinassem. Finda a leitura e após todos terem assinado, o presidente Mauro Freitas declarou-os empossados na forma da lei. 
Quebrou depois o protocolo para prestar uma homenagem à servidora da CMB, senhora Thania Lúcia do Valle, aniversariando 
neste dia. A Banda de Música da Guarda Municipal de Belém executou então a música Parabéns Pra Você. Finda esta 
homenagem, o presidente encerrou a sessão, às nove horas e cinquenta e um minutos, informando que seria iniciada 
imediatamente a sessão solene de Abertura dos Trabalhos Ordinários e Leitura da Mensagem do Prefeito Municipal de Belém, 
senhor Zenaldo Coutinho. Eu, segundo-secretário, lavrei a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pela Mesa 
Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Vereador Lameira Bittencourt, dia primeiro de fevereiro de 2019. 
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