
 
ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 
 

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

 
No quinto dia do mês de junho 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. Havendo quórum, o presidente declarou aberta a sessão e fez a leitura da matéria constante na pauta. 
Em seguida, entrou em discussão única e votação, com dispensa de interstício, o projeto que "Dispõe sobre a Política 
Municipal de Assistência Social, institui o Sistema Único de Assistência Social do Município de Belém e dá outras 
providências". Através de Questão de Ordem aprovada por unanimidade, o vereador Fabrício Gama solicitou que os artigos 
do projeto em discussão que não contivessem emendas fossem aprovados em bloco e de forma simbólica. Em seguida, o 
presidente solicitou ao vereador John Wayne a leitura do artigo 1º. Após a leitura, usou da palavra o vereador Fernando 
Carneiro. Este solicitou aos demais parlamentares que assinassem uma carta endereçada ao Ministério Público Militar, à 
Corregedoria Militar e ao governo estadual solicitando a não punição dos militares que foram impedidos de sair do 2º 
Batalhão da Polícia Militar de Belém por conta da manifestação de suas esposas. Avaliou que os profissionais da 
assistência social são indispensáveis a qualquer país que pense em justiça social. Confessou que nem sempre pensou 
dessa forma, mas mudou de idéia após fazer uma pós-graduação em políticas públicas em que 90% da turma era formada 
por assistentes sociais e com estes pode aprender o papel fundamental da assistência social na construção de um país 
mais justo. Por fim, defendeu a aprovação do projeto. Na sequência, o presidente solicitou ao vereador John Wayne a 
leitura integral do projeto em discussão. Enquanto o primeiro-secretário lia o projeto, o vereador Fernando Carneiro, através 
de Questão de Ordem, solicitou a dispensa da leitura integral do projeto alegando que o projeto em discussão é extenso, 
não possui emendas e todos os vereadores receberam com antecedência uma cópia do mesmo, tornando-se 
desnecessária sua leitura. O presidente Mauro Freitas pôs a Questão de Ordem para a apreciação da plenária. Em comum 
acordo, as lideranças dispensaram a leitura integral do projeto. Em seguida, o presidente pôs o projeto em votação, sendo 
este então aprovado em bloco, de forma simbólica e por unanimidade. A Mesa comunicou então a aprovação do projeto 
que "Dispõe sobre a Política Municipal de Assistência Social, institui o Sistema Único de Assistência Social do Município de 
Belém e dá outras providências". Depois, a Mesa informou sobre a reunião do Colégio de Líderes marcada para o dia 
10/06/2019.Convidou ainda os parlamentares para a sessão ordinária do dia 10/06/2019. Justificaram suas ausências os 
vereadores Blenda Quaresma e Nehemias Valentim. Estava licenciado o vereador Dr. Elenilson. Estiveram presentes os 
vereadores: Rildo Pessoa, Mauro Freitas e Prof. Elias, pelo bloco DC-AVANTE-PODEMOS; Bieco, Fabrício Gama, Marciel 
Manão e Zeca Pirão, pelo bloco PMN-SOLIDARIEDADE-PATRIOTA-PR; Lulu das Comunidades, Professora Nilda Paula e 
Sargento Silvano, pelo bloco PSD-PTC; Moa Moraes e Neném Albuquerque, pelo bloco PSDB-PSL; Celsinho Sabino e 
Dinelly, pelo bloco PSC-PPS; Amaury da APPD, pelo bloco PC do B - PT; Joaquim Campos, John Wayne e Pablo Farah, 
pelo bloco MDB-PHS; Gleisson e Igor Andrade, pelo bloco PDT-PSB; Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, pela 
bancada do PSOL; Simone Kahwage, França, e Toré Lima, pela bancada do PRB. 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, cinco de junho de 2019.  
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