
                                                                                                    
ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 
 
ATA DA SÉTIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA. 

 

 
Aos doze dias 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 parlamentares que fizessem o registro de suas 
presenças no painel eletrônico. Havendo quórum, o presidente abriu a sessão e colocou em discussão única e votação 
com dispensa de interstício o projeto que “Dispõe sobre a criação e transformação dos cargos de provimento efetivo da 
Secretaria Municipal de Educação – SEMEC e dá outras providências”, relativo ao Processo nº 002/18, de autoria da 
Prefeitura Municipal de Belém. Na discussão, não houve oradores. O vereador John Wayne pediu então Questão de 
Ordem solicitando que os artigos do projeto que não contivessem emendas fossem votados em bloco e de forma simbólica, 
o que foi aprovado pela plenária. A vereadora Enfermeira Nazaré Lima solicitou depois a inclusão de duas emendas ao 
projeto. Como este já se encontrava em fase de votação, não sendo mais permitida a inclusão de emendas, o presidente 
Mauro Freitas perguntou às lideranças partidárias presentes se estas concordariam que tal inclusão fosse feita, mas os 
vereadores Sargento Silvano, pela liderança do PSD, e Igor Andrade, pela liderança do PSB, manifestaram-se 
contrariamente. A vereadora Enfermeira Nazaré Lima registrou seu protesto diante desta recusa, julgando-se boicotada 
neste parlamento. O presidente solicitou então ao primeiro-secretário, vereador John Wayne, que fizesse a leitura do 
projeto, esclarecendo que este não continha emendas. Após a leitura, este foi colocado em votação, sendo aprovado por 
maioria com dezenove votos favoráveis e um voto contrário. O presidente declarou então aprovado projeto que “Dispõe 
sobre a criação e transformação dos cargos de provimento efetivo da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC e dá 
outras providências”, relativo ao Processo nº 002/18. Lembrou depois aos parlamentares presentes que na segunda-feira 
seguinte não haveria sessão ordinária, pois seria realizada uma sessão especial, mas na terça-feira subsequente haveria 
sessão ordinária e seriam aprovados setenta projetos – dois projetos de cada vereador. Pediu então aos seus pares que 
encaminhassem os projetos a serem votados e aprovados na referida sessão à Diretoria Legislativa e verificassem se estes 
estavam aptos à inclusão em pauta para aprovação.  O presidente Mauro Freitas encerrou posteriormente a sessão, às 
doze horas e vinte e quatro minutos. Estava licenciado o vereador Amaury da APPD. Justificou sua ausência o vereador 
Toré Lima. Estiveram presentes os vereadores: Rildo Pessoa, Professor Elias, Dr. Elenílson e Mauro Freitas, pelo bloco DC 
– Avante – Podemos; Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade – Patriota - PR; Lulu das Comunidades, Sargento 
Silvano e Professora Nilda Paula, pelo bloco PSD - PTC; Nehemias Valentim, Moa Moraes e Paulo Queiroz, pelo bloco 
PSDB – PSL; Celsinho Sabino, Wellington Magalhães e Dinelly, pelo bloco PSC – PPS; Joaquim Campos, John Wayne e 
Pablo Farah, pelo bloco MDB - PHS; Igor Andrade, pelo bloco PDT - PSB; Enfermeira Nazaré Lima, pelo PSOL; Simone 
Kahwage, pelo 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, Palácio Augusto Meira Filho, dia doze de 
junho de 2019. 
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