
     
           ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

 
ATA DA SÉTIMA SESSÃO ESPECIAL DO PRIMEIRO PERÍODO DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 
REALIZADA COM O TEMA "TRANSTORNOS DE ESPECTRO AUTISTA - 
TEA", CONFORME DISPÕE REQUERIMENTO Nº 45/2018 DE 
PROPOSIÇÃO DO EXMO. SR. VEREADOR ADRIANO COELHO.    
  

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e cinquenta e cinco minutos, na 
Câmara Municipal de Belém, teve início esta sessão especial sob a presidência do vereador Adriano Coelho. O 
presidente convidou a assumir seus lugares na composição da Mesa as senhoras: Liliane de Melo (representando a 
SEDUC), Gisele Costa (representando a OAB - PA), Jeronice Coutinho (presidente da Associação de Mães e Amigos 
dos Autistas do Estado do Pará), Denise Correia da Costa (coordenadora de Educação Especial do Município de 
Belém), Andrea Becker (coordenadora de Saúde da Pessoa com Deficiência da SESMA) e Iracy Tupinambá 
(representando a SESPA). Estava presente ainda a vereadora Marinor Brito. Composta a Mesa, o presidente Adriano 
Coelho convidou todos a ouvir, em atitude de respeito, a execução do Hino Nacional Brasileiro pela Banda Sinfônica da 
Guarda Municipal de Belém. Em seguida, assumiu a presidência da Mesa a vereadora Marinor Brito. Posteriormente, 
discursou o vereador Adriano Coelho e destacou a importância da presente sessão agradecendo a presença de todos. 
Elencou os itens na pauta de discussões dos direitos concernentes as pessoas com autismo. Registrou que já existe 
uma conquista que foi a aprovação neste parlamento da lei que institui abril como o Mês da Conscientização da Pessoa 
com Tratamento do Espectro Autista no Município de Belém. Informou que os próximos itens a serem discutidos são: 
primeiro, a inserção do símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista nas placas de 
atendimento prioritários a serem implementados em todos os órgãos públicos e privados; segundo, instituir a carteira de 
identificação do autista no município de Belém. Reassumiu posteriormente a direção dos trabalhos. Marinor Brito 
manifestou-se depois e afirmou que o objetivo da presente sessão é discutir não apenas os avanços, mas também as 
dificuldades e limitações das instituições públicas em garantir os direitos fundamentais da pessoa com autismo - desde 
o diagnóstico até o seu enfrentamento. Demonstrou preocupação com a formação dos profissionais da educação, já 
que profissionais com formação adequada contribuirão para a não discriminação e ainda serão capazes de inserir 
socialmente, culturalmente e intelectualmente o cidadão portador do autismo no âmbito da sociedade. Posteriormente, 
a senhora Andrea Becker informou sobre os avanços no Município de Belém no atendimento à pessoa com deficiência 
e necessidades especiais, o que inclui o autismo. O presidente registrou então a presença do vereador Lulu das 
Comunidades. Gisele Costa usou depois da palavra e criticou a incapacidade do Município em oferecer estrutura 
educacional aos alunos portadores de autismo. A mesa registrou posteriormente a presença do vereador Fernando 
Carneiro. Em seguida, discursou a senhora Liliane de Melo. Houve depois uma apresentação do jovem Wallace Martins 
(portador de autismo), aluno do 9º ano da Escola Municipal Francisco Nunes. Este recitou um poema do poeta 
paraense Paulo Nunes intitulado "Cobra Boiúna Luna". Findo este ato, a senhora Iracy Tupinambá subiu à tribuna e 
ressaltou o trabalho realizado em conjunto entre o poder municipal e as famílias, através do esforço das associações. 
Jeronice Coutinho comentou, em seguida,  os avanços recentes em pesquisa com medicamentos para  o tratamento 
dos efeitos do autismo em crianças. Agradeceu então ao vereador Adriano Coelho e a seu representante, senhor 
Guilherme Silva, pela disponibilidade em lutar pela causa dos portadores do autismo. Dando continuidade à sessão, o 
vereador Fernando Carneiro afirmou que um dos indicadores para se medir o grau de civilidade de uma sociedade é,  
sem dúvida, a forma como se tratam as pessoas com deficiência, idosos ou portadores do autismo. Neste contexto, 
Belém e o Brasil como um todo estão longe de atingir o estado de civilidade. Colocou então seu mandato à disposição 



da causa do autismo. Denise Correia da Costa manifestou-se depois e parabenizou a iniciativa do vereador Adriano 
Coelho ao por em debate o presente tema, que julga ser de extrema importância. Expressaram-se ainda os senhores 
Caio César, Rosilan Rocha, Davi Neves, Ana Brito e Rosilene Reis. Posteriormente, o presidente da sessão, vereador 
Adriano Coelho, informou que todas as questões e reivindicações levantadas nesta serão encaminhadas aos órgãos 
competentes e a quem mais couber, reafirmando seu compromisso com a causa do autismo. Em seguida, encerrou a 
sessão às doze horas pontualmente. 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, no 
Palácio Augusto Meira Filho, aos cinco dias do mês de abril de 2018. 
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