
 
ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 
 

 
ATA DA TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA  
 

 
No vigésimo quinto dia do mês de março de dois mil e dezenove, às doze horas, reuniu-se a Câmara Municipal de 

Belém sob a presidência do vereador Mauro Freitas. Este solicitou aos demais vereadores que registrassem suas 
presenças no painel eletrônico. O painel apresentou defeito e, por esse motivo, o registro foi feito manualmente. Havendo 
quórum, o presidente declarou aberta a sessão e fez a leitura da matéria constante na pauta. A respeito do projeto 
constante no processo nº 1246/13 de autoria da Prefeitura Municipal de Belém, o presidente lembrou aos parlamentares 
que, devido à existência de votação no Conselho Municipal de Saúde em todos os bairros de Belém, o projeto continuará 
em pauta, porém não entraria em discussão nesta sessão. Em seguida, entrou em discussão única e votação, com 
dispensa de interstício, o projeto que "Dispõe sobre a criação da Coordenadoria da Diversidade Sexual", de autoria da 
Prefeitura Municipal de Belém. Na discussão, usaram da palavra os vereadores Sargento Silvano, Enfermeira Nazaré Lima, 
Rildo Pessoa, Marciel Manão e Amaury da APPD. Depois, através de Questão de Ordem, o vereador Gleisson Oliveira na 
qualidade de líder do Governo solicitou a retirada das emendas de iniciativa do Poder Executivo Municipal aos artigos 5º e 
6º do projeto em discussão. Posteriormente, usaram da palavra os vereadores Adriano Coelho, Toré Lima, Émerson 
Sampaio e Fernando Carneiro. Finda a discussão, encaminhou a votação o vereador Igor Andrade. Neste ínterim, assumiu 
a presidência o vereador Émerson Sampaio. Através de Questão de Ordem, o vereador John Wayne solicitou que o 
projeto, juntamente com suas emendas, fosse votado em bloco e de forma simbólica. Submetida ao plenário, esta proposta 
foi aprovada por unanimidade. Logo após, a Mesa solicitou a leitura do projeto e de suas emendas. Ao término da leitura, 
reassumiu a presidência da sessão o vereador Mauro Freitas. Na votação, o projeto foi aprovado por maioria. Destacaram 
seus votos contrários ao projeto os vereadores Sargento Silvano e Marciel Manão. A Mesa comunicou então a aprovação  
do projeto que "Dispõe sobre a criação da Coordenadoria da Diversidade Sexual". Justificaram seus votos os vereadores 
Sargento Silvano, Pablo Farah, Marciel Manão, Bieco, Rildo Pessoa, Émerson Sampaio e Amaury da APPD. Na sequência, 
entrou em discussão única e votação, com dispensa de interstício, o projeto que "Cria o Bairro Antônio Lemos, altera a Lei 
nº 7.806, de 30 de junho 1996 e dá outras providências". Através de Questão de Ordem, aprovada por unanimidade, o 
vereador John Wayne solicitou que o projeto fosse votado em bloco e de forma simbólica. Posto em votação, o projeto foi 
aprovado por unanimidade, em bloco e de forma simbólica. O presidente comunicou então a aprovação do projeto que 
"Cria o Bairro Antônio Lemos, altera a Lei nº 7.806, de 30 de junho 1996 e dá outras providências". Justificou seu voto o 
vereador Igor Andrade. Ao término desta manifestação, o presidente declarou encerrada a 3ª Sessão Extraordinária do 1º 
Período Legislativo da 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura, às treze horas e vinte minutos, convidando os 
parlamentares para a sessão ordinária do dia 26/03/2019. Justificou sua ausência a vereadora Simone Kahwage. Estava 
licenciada a vereadora Blenda Quaresma. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenilson, Rildo Pessoa, Mauro Freitas, 
Prof. Elias, pelo bloco DC-AVANTE-PODEMOS; Bieco, Fabrício Gama, Marciel Manão, pelo bloco PMN-SOLIDARIEDADE-
PATRIOTA-PR; Professora Nilda Paula, Sargento Silvano, pelo bloco PSD-PTC; Nehemias Valentim, Paulo Queiroz e 
Neném Albuquerque, pelo bloco PSDB-PSL; Celsinho Sabino, Dinelly e Wellington Magalhães, pelo bloco PSC-PPS; Altair 
Brandão e Amaury da APPD, pelo bloco PC do B - PT; Joaquim Campos, John Wayne e Pablo Farah, pelo bloco MDB-
PHS; Adriano Coelho, Gleisson, Igor Andrade, pelo bloco PDT-PSB; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Enfermeira 
Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; França, e Toré Lima, pela bancada do PRB; Emerson Sampaio, pelo PP. Eu, 
segundo secretário, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pela Mesa Executiva da Câmara 
Municipal de Belém, Salão Plenário Lameira Bittencourt, no Palácio Augusto Meira Filho, vinte e cinco de março de 2019.  

 
 
                                                             

     Presidente 
1º Secretário                                                                                                                                2º Secretário   


