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                                                                                                                                                              ATO Nº 1851/2019, de 31 de maio de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

RESOLVE: 

        EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20.12.90, Maria Sumira Moura Rodrigues Cardoso, ocupante do cargo comissionado 

“Secretário Legislativo”, Nível 02, do Gabinete do Vereador Rildo Pessoa, a partir de       

 31.05.2019. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 31 de maio de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

-------------------------------- 

                                                                                                                                                              ATO Nº 1852/2019, de 31 de maio de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

RESOLVE: 

        EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20.12.90, Lilian de Nazaré Oliveira da Conceição, ocupante do cargo comissionado 

“Secretário Legislativo”, Nível 01, do Gabinete do Vereador Silvano Oliveira da Silva 

(Sargento Silvano), a partir de 31.05.2019. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 31 de maio de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

-------------------------------- 

ATO Nº 1853/2019, de 31 de maio de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

RESOLVE: 

        EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20.12.90, os servidores abaixo relacionados, ocupante do cargo comissionado, do Gabinete 

da Vereadora Simone Kahwage, a partir de 31.05.2019.  

COORDENADOR DE GABINETE – CMB-200.3 

Raimunda Carla Gomes de oliveira 

SECRETÁRIO LEGISLATIVO 

NÍVEL 01 

Fabiola Augusta Silva Gama 

NÍVEL 02 

Ingrid Thayna de Almeida Silva 

                                                                                                                                                                                        

                                REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de maio de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

-------------------------------- 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              ATO Nº 1854/2019, de 31 de maio de 2019.  

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

RESOLVE: 

        EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20.12.90, Monica Araujo Malato, ocupante do cargo comissionado “Secretário 

Legislativo”, Nível 01, do Gabinete do Vereador Antonio Oliveira de Lima (Toré Lima), a 

partir de 31.05.2019. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 31 de maio de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

MATÉRIAS PUBLICADAS NESTA EDIÇÃO 

ATOS...................................................................................................................................  

ATAS................................................................................................................................... 
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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  BBEELLÉÉMM 

MESA DIRETORA 

MAURO CRISTIANO FREITAS 

Presidente – DC 

FABRÍCIO GAMA 

1º Vice-Presidente – PSD 

SIMONE CAROLE C. KAHWAGE DOS SANTOS 

2º Vice-Presidente – PRB 

JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE 

1º Secretário – MDB 

HENRIQUE DE CAMPOS SOARES JUNIOR 

2º Secretário – PDT 

JOSE EMERSON CAMPOS SAMPAIO 

3º Secretário – PP 

AMAURY DE SOUZA FILHO 

4º Secretário – PT 

VEREADORES 

BLOCO DC / PODEMOS / AVANTE 

Avante       Dr. ELENILSON SANTOS – Líder 

Podemos    Prof. ELIAS – Vice-líder 

Avante       RILDO DE OLIVEIRA PESSOA  

DC              MAURO CRISTIANO FREITAS 

BLOCO PMN / SOLIDARIEDADE / PATRI / PR 

PR             CLEOSON SOUZA DA SILVA (Bieco) - Líder 

PATRI      MARCIEL SARAIVA DE ALMEIDA – Vice-líder 

SOLIDARIEDADE JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO (Zeca Pirão) 

PMN FABRÍCIO PEREIRA DA GAMA  

BLOCO PTC / PSD  

PTC LUIS ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR - Líder 

PSD SILVANO OLIVEIRA DA SILVA – Vice-líder 

PSD             PROF. NILDA PAULA 

BLOCO MDB / PHS 

MDB JOAQUIM ARISTIDES ARAÚJO CAMPOS - Líder 

MDB BLENDA CECÍLIA ALVES QUARESMA – Vice-líder 

PHS            PABLO FARAH 

MDB          JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE 

BLOCO  PSDB / PSL 

PSDB NEHEMIAS GUEDES VALENTIM – Líder 

PSDB          PAULO QUEIROZ – Vice-líder  

PSDB          MOA MORAES 

PSL             NENÉM ALBUQUERQUE 

BLOCO PSC / PPS 

PSC            JOSÉ MARIA DINELLY - Líder 

PSC            CELSO SABINO DE OLIVEIRA SOBRINHO – Vice-líder 

PPS            WELLINGTON PROGÊNIO MAGALHÃES 

BLOCO PDT / PSB 

PSB             IGOR ANDRADE – Líder 

PDT MARCO ADRIANO ALBUQUERQUE COELHO – Vice-líder 

PDT             HENRIQUE DE CAMPOS SOARES JUNIOR 

PSB             GLEISSON OLIVEIRA 

BLOCO PCdoB / PT 

PT               AMAURY DA APPD – Líder 

PCdoB        ALTAIR DE LIMA BRANDÃO – Vice-líder  

BANCADA DO PSOL 

PSOL         FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO – Líder 

 ENF. NAZARÉ LIMA – Vice-líder 

 FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA (Dr. Chiquinho) 

BANCADA DO PRB 

PRB IVANILDO LUIZ DE FRANÇA – Líder 

 ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA (TORÉ LIMA) 

                    SIMONE CAROLE C. KAHWAGE DOS SANTOS 

BANCADA DO PP 

PP               JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO 
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 ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  

No quinto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, 

reuniu-se a Câmara Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Mauro 

Freitas. Em virtude de problemas técnicos no painel eletrônico, este solicitou ao 

vereador John Wayne o registro nominal da presença dos parlamentares. Estavam 

presentes, além do presidente Mauro Freitas e do vereador John Wayne, os 

vereadores Sargento Silvano, Gleisson Oliveira, Pablo Farah, Professora Nilda 

Paula, Professor Elias, Igor Andrade, Rildo Pessoa, Dinelly, Dr. Elenilson, 

Enfermeira Nazaré Lima, Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Amaury da APPD. 

Em seguida, o presidente declarou aberta a sessão. Depois, pelo livro de inscrição, 

usou da palavra a vereadora Professora Nilda Paula. Esta desejou a todos um ótimo 

trabalho e parabenizou a administração do CRAS (Centro de Referência de 

Assistência Social) de Outeiro, pelo ótimo trabalho desenvolvido. Em aparte, o 

vereador Sargento Silvano lamentou a ausência de quórum em algumas sessões 

ordinárias e comentou a decisão tomada em reunião de Colégio de Líderes, onde 

ficou acertado o registro de forma clara no painel eletrônico dos vereadores 

presentes bem como dos faltosos. Ao retomar a palavra, a vereadora Professora 

Nilda Paula parabenizou o presidente Mauro Freitas pelo esforço em criar 

mecanismos para que haja quórum nas discussões de projetos importantes para o 

município de Belém. Nesse ínterim, assumiu a presidência o vereador Fabrício 

Gama e, na sequência, usou da palavra a vereadora Simone Kahwage. Esta falou de 

alguns pontos que julgou serem importantes para a área da Saúde no município de 

Belém. Destacou a diferença existente entre o que era e o que é hoje o HPSM da 14 

de março (Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti) sob a atual 

administração. Apontou a implantação de atendimento humanizado naquele hospital 

como uma de suas principais qualidades. Além disso, continuou, foram criados 

protocolos clínicos para definir os perfis de fluxo nos atendimentos de urgência e 

emergência. Salientou a criação na atual gestão de diversas UPAs (Unidades de 

Pronto Atendimento) além da reforma das já existentes, beneficiando milhares de 

pessoas. Apresentou como uma das principais causas de dificuldades enfrentadas no 

HPSM da 14 de março a chegada de pessoas buscando atendimento que não são de 

urgência e emergência, mas que, apesar disso, são atendidas e encaminhadas para 

outras unidades hospitalares. Como próximo inscrito para usar da palavra, o 

vereador Gleisson Oliveira demonstrou surpresa com a repercussão nacional das 62 

mortes ocorridas no Centro de Recuperação Regional de Altamira no último dia 

29/07/2019. Criticou a omissão de alguns parlamentares, desta e de outras casas 

legislativas estaduais e federais, na defesa dos direitos humanos frente ao ocorrido 

em Altamira, já que em outras ocasiões envolvendo mortes ocasionadas por milícias, 

os mesmos eram ferrenhos defensores dos direitos humanos. Evidenciou a 

importância do programa municipal "Prefeitura nos Bairros" que em recente edição 

levou iluminação, saneamento e outros serviços ao bairro do Bengui. Por fim, 

defendeu uma revisão no sistema prisional do Estado que em seu entendimento 

encontra-se falido. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de 

Liderança.  Pela liderança do bloco PDT-PSB, Igor Andrade parabenizou o vereador 

Mauro Freitas pela iniciativa de disponibilizar no Portal da Transparência os nomes 

dos vereadores presentes e faltosos durante as sessões plenárias. Acrescentou que, 

além de disponibilizar os nomes dos vereadores faltosos no Portal da 

Transparência, deveria haver o desconto em seus vencimentos dos dias em que 

faltarem às sessões sem justificativas. Demonstrou sua tristeza e preocupação com a 

situação do sistema penal no estado do Pará, mas disse ter confiança no governador 

Hélder Barbalho no enfrentamento do problema. Pela liderança do Governo, 

Gleisson Oliveira rebateu a ideia de alguns críticos do sistema penal de que a causa 

de acontecimentos como o ocorrido no Centro Penitenciário de Altamira decorra da 

superlotação. Em contrapartida, apontou como a causa das rebeliões o confronto 

entre facções criminosas rivais. Parabenizou a Prefeitura Municipal de Belém pela 

entrega de mais de 700 moradias populares para os agentes das forças de segurança. 

Em aparte, comentou o assunto o vereador Sargento Silvano. Pela liderança do 

PSOL, o vereador Dr. Chiquinho parabenizou o governo estadual pela criação do 

programa "Territórios pela Paz - TerPaz” para atender bairros das periferias do 

estado carentes de serviços básicos. Defendeu a importância deste projeto, mas disse 

não ser suficiente uma vez que a população necessita de outras políticas públicas 

como a implantação de infraestrutura nos bairros periféricos.  Reprovou a falta de 

valorização por parte da Prefeitura de Belém dos profissionais da área da Saúde, 

tendo como consequência a fuga desses profissionais da área, por se recusarem a 

receber salários abaixo do teto mínimo. Comentou o projeto de lei nº 27/18 em pauta 

para discussão no Senado Federal no próximo dia 07 de agosto visando modificar o 

tratamento dado aos animais que, tidos atualmente como coisas, passariam a ser 

tratados como seres que têm sentimentos, gozando de proteção em caso de violação. 

Pela liderança da Oposição, Fernando Carneiro informou sobre pesquisa da revista 

eletrônica semanal Fantástico apontando Altamira como a segunda cidade mais 

violenta do país, sendo que Marituba, Marabá e Ananindeua estão entre as vinte 

mais violentas do Brasil. Além disso, apresentou dados mostrando que de cada dez 

crimes cometidos no Estado nove não são apurados, dando ao Pará o pior índice de 

crimes não solucionados do país. Defendeu o combate às facções criminosas dentro 

e fora dos presídios. Criticou o ex-governador Simão Jatene por não ter tomado as 

medidas efetivas necessárias de combate à violência. Pela liderança do PP, Émerson 

Sampaio lamentou a falta de quórum na discussão de projetos de importância para a 

população. Defendeu a criação de um canal de televisão para que os cidadãos 

tenham acesso às sessões da Câmara Municipal de Belém. Comemorou o início das 

obras de pavimentação asfáltica do corredor da Avenida Augusto Montenegro, na 

altura da rodovia do Tapanã até a Maracacuera em Icoaraci, tão esperado por este 

parlamentar e pelos moradores da região. Cobrou da Superintendência Executiva de 

Mobilidade Urbana de Belém a construção de paradas de ônibus ao longo na 

Avenida Augusto Montenegro. Em aparte, comentou o assunto a vereadora 

Professora Nilda Paula. Pela Liderança do PRB, Toré Lima, apesar de ser favorável, 

chamou de atrasada a decisão de disponibilizar no Portal da Transparência os 

nomes dos vereadores presentes e faltosos durante as sessões plenárias. Informou ter 

dado entrada em um projeto de lei versando sobre a importância da obrigatoriedade 

da presença dos vereadores nas sessões ordinárias a partir das nove horas da manhã. 

Encerrado o Horário de Liderança, o presidente Fabrício Gama solicitou ao vereador 

Henrique Soares o registro nominal da presença dos parlamentares. O vereador 

Henrique Soares registrou então a presença dos vereadores Henrique Soares, 

Fabrício Gama, Gleisson Oliveira, Simone Kahwage, Émerson Sampaio, Sargento 

Silvano, Professora Nilda Paula, Professor Elias, Adriano Coelho, Igor Andrade, 

Rildo Pessoa, Celsinho Sabino, Dinelly, Dr. Elenilson, Altair Brandão, Amaury da 

APPD, Enfermeira Nazaré Lima, Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro, John Wayne, 

Neném Albuquerque, França, Toré Lima, Paulo Queiroz, Nehemias Valentim e Zeca 

Pirão. Havendo quórum, teve início a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura 

dos pareceres favoráveis da Comissão de Justiça, Legislação e Redação de Leis aos 

projetos constantes em pauta nesta parte da Ordem do Dia. Através de Questão de 

Ordem aprovada por unanimidade, o vereador Gleisson Oliveira solicitou a dispensa 

de leitura e interstício dos projetos correspondentes. Em seguida o presidente 

Fabrício Gama informou que, o vereador Mauro Freitas, na qualidade de presidente 

da Câmara Municipal de Belém e em observação às normas regimentais, convoca os 

senhores parlamentares para a reunião em sessão extraordinária em regime de tantas 

quantas forem necessárias a partir do dia 06/08/2019 às doze horas, para a discussão 

do projeto de lei constante na Mensagem nº 07/2019, com base na Lei nº 9.070, de 

05 de novembro de 2014, que destina R$ 193.520.000,00 para operação de crédito 

com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. Depois, através de 

Questão de Ordem o vereador Amaury da APPD solicitou prioridade na votação dos 

projetos em pauta que necessitem de quórum qualificado. Em resposta, o presidente 

Fabrício Gama informou que, após a terceira verificação de presença e constatada a 

existência de quórum qualificado, o pedido do vereador Amaury da APPD seria 

atendido. Na sequência, o presidente requisitou a leitura do requerimento do 

vereador Adriano Coelho solicitando a realização de sessão especial no dia 

12/04/2019 às nove horas, para discutir, juntamente com os órgãos oficiais e 

entidades da sociedade civil, a situação do Centro Comercial de Belém que está se 

transformando em uma cracolândia. Usou da palavra o vereador Adriano Coelho. Na 

votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Justificaram seus votos os 

vereadores Rildo Pessoa, Sargento Silvano, Amaury da APPD, Fernando Carneiro, 

Enfermeira Nazaré Lima, Pablo Farah, Simone Kahwage, Igor Andrade e Adriano 

Coelho. Posteriormente, e após a leitura, entrou em votação o requerimento de 

autoria do vereador Igor Andrade solicitando a realização de sessão especial para 

debater o uso consciente da água fornecida pela Cosanpa (Companhia de 

Saneamento do Pará). Usaram da palavra os vereadores Igor Andrade, Fernando 

Carneiro e Gleisson Oliveira, ficando o requerimento em votação. Encerrada a 

Primeira Parte da Ordem do Dia, o presidente solicitou ao vereador Henrique Soares 

o registro nominal da presença dos parlamentares. O vereador Henrique Soares 

registrou então a presença dos vereadores Henrique Soares, Fabrício Gama, Gleisson 

Oliveira, Simone Kahwage, Émerson Sampaio, Amaury da APPD, Altair Brandão, 

Enfermeira Nazaré Lima, Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro, Neném Albuquerque, 

John Wayne, Mauro Freitas, Dr. Elenilson, Pablo Farah, França, Toré Lima, Bieco, 

Paulo Queiroz, Zeca Pirão, Nehemias Valentim, Wellington Magalhães, Rildo 

Pessoa, Adriano Coelho, Professor Elias, Professora Nilda Paula e Marciel Manão. 

Havendo quórum, teve início a Segunda Parte da Ordem do Dia com a discussão 

única e votação com dispensa de interstício do projeto que "Concede a Medalha 

Condecorativa Brasão D'Armas de Belém, à Empresa Engenharia de Instalações e 

Construção LTDA - EDICON, e dá outras providências", constante no processo nº 

1647 de proposição do vereador Mauro Freitas. Após a leitura, e através de Questão 

de Ordem, o vereador Gleisson Oliveira solicitou que todos os projetos em pauta 

nesta parte da Ordem do Dia referentes a entrega de títulos fossem aprovados em 

bloco e de forma simbólica. Também através de Questão de Ordem o vereador 

Fernando Carneiro, por ser contrário à votação simbólica dos projetos constantes no 

processo nº 761/19 e nº 780/19 (ambos de autoria do vereador Mauro Freitas), 

solicitou a retirada de tais projetos do bloco de votação referente à Questão de 

Ordem do vereador Gleisson Oliveira. Posto em votação, a Questão de Ordem do 

vereador Fernando Carneiro foi aprovada por unanimidade. Portanto, ficou aprovada 

a Questão de Ordem do vereador Gleisson Oliveira solicitando que todos os projetos 

em pauta nesta parte da Ordem do Dia referentes a entrega de títulos fossem 

aprovados em bloco e de forma simbólica, com exceção dos projetos nº 761/19 e nº 

780/19. Logo depois o presidente solicitou ao vereador Émerson Sampaio a leitura 

dos projetos constantes nos processos nº 012/19, nº 094/19, nº 202/19, nº 318/19, nº 

402/19 e nº 924/19, todos de autoria do vereador Mauro Freitas. Postos em votação, 

os projetos foram aprovados por unanimidade em bloco e de forma simbólica. O 

presidente comunicou então a aprovação dos seguintes projetos: "Concede a 

Medalha Condecorativa Brasão D'Armas de Belém, à Empresa Engenharia de 

Instalações e Construções LTDA - EDICON, e dá outras providências", constante no 

Processo nº 1647/19; "Concede a Medalha Condecorativa Brasão D'Armas de 

Belém, à Diocese de Belém e dá outras providências", constante no Processo nº 

012/19; "Concede a Medalha Condecorativa Brasão D'Armas de Belém, ao Serviço 
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de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, e dá outras providências", 

constante no Processo nº 094/19; "Concede a Medalha Condecorativa Brasão 

D'Armas de Belém, ao senhor Hayman Apolo Gomes de Souza, coronel e 

comandante do Corpo de Bombeiros do Pará e coordenador estadual de Defesa Civil 

e dá outras providências", constante no Processo nº 202/19; "Concede a Medalha 

Condecorativa Brasão D'Armas de Belém, ao senhor Walmir de Almeida Gomes e 

dá outras providências", constante no Processo nº 318/19; "Concede a Medalha 

Condecorativa Brasão D'Armas de Belém, ao Projeto Parque Shopping Bengui de 

Informática e dá outras providências", constante no Processo nº 402/19; "Concede a 

Medalha Condecorativa Brasão D'Armas de Belém, à Defensoria Pública do Estado 

do Pará e dá outras providências", constante no Processo nº 924/19. Posteriormente, 

a pedido do autor Mauro Freitas, o presidente comunicou a retirada da pauta dos 

projetos constantes nos processos de nº 761/19 e nº 780/19. Justificou seu voto o 

vereador Rildo Pessoa. Após esta justificativa, o presidente Fabrício Gama declarou 

encerrada a sessão às onze horas e dois minutos, convidando os demais 

parlamentares para a sessão ordinária do dia 06 de agosto de 2019, em horário 

regimental. Estava licenciada a vereadora Blenda Quaresma. Justificou sua ausência 

o vereador Moa Moraes. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenilson, Rildo 

Pessoa,  Mauro Freitas e Professor Elias, pelo bloco DC-AVANTE-PODEMOS; 

Zeca Pirão, Bieco, Marciel Manão e Fabrício Gama, pelo bloco PMN-

SOLIDARIEDADE- PATRIOTA - PR; Lulu das Comunidades, Sargento Silvano e 

Professora Nilda Paula, pelo bloco PSD-PTC; Paulo Queiroz, Neném Albuquerque, 

Moa Moraes e Nehemias Valentim, pelo bloco PSDB-PSL; Celsinho Sabino, 

Wellington Magalhães e Dinelly, pelo bloco PSC-PPS; Amaury da APPD e Altair 

Brandão, pelo bloco PT- PC do B; John Wayne e Pablo Farah, pelo bloco MDB-

PHS; Adriano Coelho, Henrique Soares, Igor Andrade e Gleisson Oliveira, pelo 

bloco PDT- PSB; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, 

pela bancada do PSOL; Simone Kahwage, França e Toré Lima, pelo PRB; Émerson 

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, Palácio Augusto Meira Filho, dia 05 de agosto de 

2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. EMERSON SAMPAIO 

2º Secretário 

___________________________ 

          

           

ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERÍODO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA.  

No sexto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, 

reuniu-se a Câmara Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Mauro Freitas. 

Em virtude de problemas técnicos no painel eletrônico, este registrou nominalmente a 

presença dos parlamentares. Estavam presentes, além do presidente Mauro Freitas, os 

vereadores Professora Nilda Paula, Igor Andrade, Neném Albuquerque, Toré Lima e 

Enfermeira Nazaré Lima. Em seguida, o presidente declarou aberta a sessão. Depois, 

pelo livro de inscrição usou da palavra a vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Esta 

demonstrou seu apoio à decisão de tornar transparente o processo de registro das 

presenças dos parlamentares. Destacou a necessidade de os parlamentares 

apresentarem projetos de lei de fato relevantes socialmente, já que nem todos os 

projetos apresentados nesta Casa possuiriam cunho moral, apesar de legalmente 

permitidos. Em virtude das recentes rebeliões em presídios estaduais, defendeu a 

abertura de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para levantar informações 

sobre a real situação do sistema carcerário estadual. Expressou que, enquanto o sistema 

penal não conciliar educação, assistência social, trabalho, emprego e renda, 

continuarão a ocorrer massacres como o do Centro de Recuperação Regional de 

Altamira, no último dia 29/07/2019. Pronunciou-se depois o vereador Fernando 

Carneiro e parabenizou a vereadora Enfermeira Nazaré Lima pelo seu aniversário, 

exaltando sua luta em prol de uma sociedade igualitária. Admitiu ter cometido um erro 

ao não levar a sério a possibilidade da eleição de Jair Bolsonaro à Presidência da 

República. Recebeu com indignação as declarações de Jair Bolsonaro externando que 

este, após ser eleito presidente, não fica nenhum dia sequer sem chocar as pessoas. 

Criticou a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada do Brasil em 

Washington, o que evidenciaria prática de nepotismo por parte do presidente da 

República. Além disso, apontou a falta de preparo de Eduardo Bolsonaro, lembrando 

que este alegou possuir os requisitos para a investidura no cargo por já ter fritado 

hambúrguer no estado americano do Maine. Condenou a forma desrespeitosa com que 

o presidente Jair Bolsonaro cancelou de última hora uma reunião marcada com o 

ministro francês de Relações Exteriores Yves Le Drian. Comentou o fato de o 

presidente Jair Bolsonaro ter aparecido em uma live nas redes sociais cortando o cabelo 

no mesmo horário da reunião marcada com o ministro francês, o que pareceu gozação 

ou piada. Citou outras declarações absurdas do presidente Jair Bolsonaro como a de 

que o nazismo pode ser perdoado (declaração feita durante uma cerimônia no Museu 

do Holocausto em Israel). Outra declaração citada foi a de que o nazismo seria um 

movimento político de esquerda. Questionou a existência de brasileiros que de fato se 

sentem representados por tamanha idiotice. Em aparte, comentou o assunto o vereador 

Rildo Pessoa. Inscritos para fazer uso da palavra, solicitaram adiamento os vereadores 

Igor Andrade e Mauro Freitas. Posteriormente, o vereador Amaury da APPD usou da 

palavra e comentou o projeto de lei de sua autoria, elaborado a pedido do Ministério 

Público Estadual, através da Promotoria de Defesa da Pessoa com Deficiência e dos 

Idosos. Esclareceu que o projeto tem como objetivo aprimorar o atendimento dado às 

pessoas com deficiência estabelecendo que este deixe de ser preferencial e passe a ser 

prioritário. Como justificativa para a criação do projeto, alegou que, após a criação do 

Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003) e da Lei Brasileira de 

Inclusão (Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, de 06 de julho de 2015), os 

estabelecimentos criaram mecanismos para burlar a lei ao estabelecerem o atendimento 

preferencial no lugar de prioritário. Na prática, a fila preferencial em geral torna-se a 

mais demorada. Fez severas críticas à falta de postura e educação do presidente da 

República Jair Bolsonaro. O próximo orador inscrito para o uso da palavra, vereador 

Toré Lima, solicitou adiamento. Também solicitou adiamento a vereadora Simone 

Kahwage. Em seguida, usou da palavra o vereador Gleisson Oliveira. Este, após 

cumprimentar os vereadores presentes, compartilhou sua preocupação com a frequente 

ocorrência de assaltos no Parque Estadual do Utinga, tendo inclusive presenciado o 

desespero de um grupo de pessoas após terem seus pertences roubados. Cobrou do 

governo do estado o monitoramento do parque através de implantação de câmeras e 

rondas policiais frequentes. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário 

de Liderança. O presidente Mauro Freitas solicitou então às lideranças uma reunião no 

horário da Segunda Parte da Ordem do Dia objetivando definir as pautas das sessões 

ordinárias a partir do dia 07 de agosto de 2019. Convidou depois os parlamentares para 

estarem presentes na inauguração, no próximo dia 20 de agosto, do novo prédio do 

Núcleo de Apoio ao Cidadão - NACI dentro da Câmara Municipal de Belém, 

comunicando que este terá o nome do ilustre ex-presidente da CMB Sebastião da Silva 

Bronze. Em seguida, pela liderança do PRB, Toré Lima discutiu sobre os possíveis 

descontos no salário dos vereadores faltosos, previsto pelo artigo 143 do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Belém. Defendeu o debate em torno da possibilidade 

de revogação do artigo 75 do Regimento Interno da CMB, que proíbe a rejeição ou 

aprovação de projetos de iniciativa do Executivo, Legislativo ou de origem popular por 

decurso do prazo. Pela liderança do bloco PDT - PSB, Igor Andrade comungou da 

opinião do vereador Toré lima no que diz respeito a responsabilidade do parlamentar 

estar presente no início das sessões ordinárias às nove horas. Também compartilhou o 

ponto de vista do vereador Toré Lima sobre o artigo 75 do Regimento Interno da CMB. 

Segundo avaliou, o artigo 75 dificulta a elaboração de projetos de lei semelhantes aos 

já protocolados, muitas vezes por ex-vereadores, mas que estão parados há mais de dez 

anos. Em observação à indignação do vereador Gleisson Oliveira com relação à 

segurança pública, alegou não ser de todo culpa da atual gestão estadual. Solicitou da 

população o reconhecimento de sua parte na responsabilidade do manejo adequado do 

lixo, não o despejando em qualquer lugar. Pela liderança do bloco DC - Avante - 

Podemos, declinou de usar da palavra o vereador Mauro Freitas. Pela liderança do 

bloco PSD - PTC, o vereador Sargento Silvano cobrou dos parlamentares o fim das 

discussões em torno da dicotomia esquerda - direita e das críticas ao presidente Jair 

Bolsonaro, alegando que estas não deixam espaço para o debate de assuntos 

importantes para a população de Belém. Dentre os problemas negligenciados durante 

as discussões estariam a saúde, a segurança, a dependência química e a entrada de 

venezuelanos pela fronteira. Parabenizou depois a administração do prefeito Zenaldo 

Coutinho. Pela liderança do PSOL, a vereadora Enfermeira Nazaré Lima comemorou o 

Dia Mundial da Saúde, celebrado na 16ª Conferência Nacional de Saúde em Brasília 

com a discussão das diretrizes e perspectivas do Conselho Nacional de Saúde para o 

Brasil frente aos constantes cortes do governo federal no orçamento destinado à Saúde. 

Destacou a importância da discussão sobre andamento do sistema de saúde municipal 

visando a melhoria do atendimento público. Criticou o artigo 75 da Lei Orgânica da 

CMB. Em aparte, comentou o assunto o vereador Amaury da APPD. Pela liderança da 

Oposição, o vereador Fernando Carneiro disse não compreender a declaração do 

vereador Sargento Silvano de que a conjuntura nacional não impacta o município de 

Belém. Disse causar estranheza o fato de o próprio vereador Sargento Silvano estar há 

mais de um ano tentando dar ao presidente Jair Bolsonaro o título de cidadão de Belém 

e agora não admite críticas ao presidente. A respeito da administração municipal, 

lembrou aos parlamentares as declarações do prefeito Zenaldo Coutinho de que a 

solução dos problemas da coleta do lixo e da reforma do Ver-o-Peso deverão ser 

tratados pela próxima gestão. Além disso, pontificou que, apesar da previsão de 

conclusão e entrega da parte física do BRT ainda nesta administração, a implementação 

do sistema BRT deverá ser realizada somente na próxima. Encerrado o Horário de 

Liderança, o presidente Mauro Freitas solicitou aos vereadores o registro de suas 

presenças no painel eletrônico. Havendo quórum, teve início a Primeira Parte da 

Ordem do Dia com a leitura do requerimento de autoria do vereador Igor Andrade 

solicitando a realização de sessão especial para debater o uso consciente da água 

fornecida pela Cosanpa. Fizeram o encaminhamento os vereadores Rildo Pessoa, 

Adriano Coelho, Émerson Sampaio, Zeca Pirão, Professora Nilda Paula, Fabrício 

Gama e Sargento Silvano. Logo em seguida, assumiu a presidência a vereadora Simone 

Kahwage. Também fizeram o encaminhamento os vereadores Pablo Farah e Amaury 

da APPD, ficando o requerimento em votação. Findo o horário regimental da Primeira 

Parte da Ordem do Dia, a presidente Simone Kahwage solicitou aos vereadores o 

registro de suas presenças no painel eletrônico. Neste ínterim, a presidente registrou a 

presença do ex-jogador do Clube do Remo, senhor Agnaldo de Jesus, conhecido como 

"Seu Boneco". Ao término do registro das presenças, verificou-se o quórum. Iniciou-se 

então a Segunda Parte da Ordem do Dia com a leitura da matéria constante em pauta 

nesta parte. Estando os projetos correspondentes suspensos, a presidente comunicou 

não haver matéria para apreciação e encerrou a sessão às dez horas e cinquenta 

minutos, convocando os parlamentares para a reunião em sessão extraordinária em 

regime de tantas quantas forem necessárias a partir deste dia (06/08/2019) às doze 

horas, para a discussão do projeto de lei constante na Mensagem nº 07/2019, com base 

na Lei nº 9070, de 05 de novembro de 2014, que destina R$ 193.520.000,00 para 

operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. 

Convocou ainda os parlamentares para a sessão ordinária do dia 07 de agosto de 2019, 

em horário regimental. Estava licenciada a vereadora Blenda Quaresma. Estiveram 

presentes os vereadores: Dr. Elenilson, Rildo Pessoa,  Mauro Freitas e Professor Elias, 

pelo bloco DC-AVANTE-PODEMOS; Marciel Manão, Zeca Pirão, Bieco e Fabrício 

Gama, pelo bloco PMN-SOLIDARIEDADE - PATRIOTA - PR; Lulu das 

Comunidades, Sargento Silvano e Professora Nilda Paula, pelo bloco PSD-PTC; Paulo 

Queiroz, Neném Albuquerque, Moa Moraes e Nehemias Valentim, pelo bloco PSDB-

PSL; Celsinho Sabino e Dinelly, pelo bloco PSC-PPS; John Wayne e Pablo Farah, pelo 

bloco MDB-PHS; Adriano Coelho,  Igor Andrade e Gleisson Oliveira, pelo bloco 

PDT- PSB; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, pela 

bancada do PSOL; Amaury da APPD e Altair Brandão, pelo bloco PT- PC do B; 

Simone Kahwage, Toré Lima e França, pelo PRB; Émerson 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, 

Palácio Augusto Meira Filho, dia 06 de agosto de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 
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 ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA.  

No décimo segundo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove 

horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Mauro 

Freitas. Em virtude de problemas técnicos no painel eletrônico, este registrou 

nominalmente a presença dos parlamentares. Estavam presentes, além do presidente 

Mauro Freitas, os vereadores Joaquim Campos, Pablo Farah, Professora Nilda Paula, 

Zeca Pirão, Paulo Queiroz, Toré Lima, Enfermeira Nazaré Lima e Moa Moraes. Em 

seguida, o presidente declarou aberta a sessão. Pelo livro de inscrição, usou então da 

palavra a vereadora Pablo Farah. Este desejou a todos os paraenses uma semana 

abençoada por Deus. Parabenizou a desembargadora Pastora Socorro Leal pelo 

recebimento da comenda Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, conferida pelo 

Tribunal Superior do Trabalho. Registrou seus cumprimentos ao delegado Raul Castro e à 

equipe da Delegacia de Polícia de Portel pelo excelente trabalho de combate ao crime 

organizado naquele município. Lamentou o fato ocorrido durante a visita do Governador 

Hélder Barbalho ao município de Portel, quando a mãe de um criminoso manifestou 

repúdio à ação repressiva da polícia. Disse compreender o sentimento das famílias de 

criminosos já que, em geral, os familiares não têm culpa das escolhas de vida dos 

marginais. Ponderou, entretanto, ser dever do Estado o combate à ação desses criminosos. 

Segundo informou, a ação pungente dos policiais de Portel vem resultando na diminuição 

dos índices de criminalidade como roubos e furtos. Por fim, apresentou Portel como um 

exemplo a ser seguido por outros municípios do Pará. Em seguida, o vereador Zeca Pirão 

comunicou sua ida, logo após o término de seu pronunciamento, até a Cosanpa. Explicou 

que os assuntos a serem tratados durante sua visita são os transtornos causados precário 

fornecimento de água nos bairros de Val-de-Cans e Maracangalha. Disse que esteve em 

reunião com o governador Hélder Barbalho, sendo elaborada uma emenda parlamentar 

destinando R$ 300.000,00 para a compra de bombas d'água e a construção de poços e em 

diversos localidades como os bairros da Providência, Paraíso dos Pássaros e 

Maracangalha. Finda esta manifestação e em virtude do retorno do painel eletrônico à 

normalidade, o presidente solicitou aos parlamentares o registro de suas presenças. Na 

sequência, usou da palavra o vereador Sargento Silvano. Este comentou o 

pronunciamento do deputado federal Edmilson Rodrigues que teria difamado a Polícia 

Militar do Estado do Pará. Esclareceu que o objeto das críticas do deputado foi o canto de 

incentivo proferido pela tropa da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) 

durante a visita do governador Hélder Barbalho ao Batalhão da Polícia Militar do Pará. 

Criticou o tom contundente do pronunciamento do deputado Edmilson Rodrigues ao 

manifestar sua intenção de denunciar os policiais militares envolvidos por apologia ao 

crime e incentivo à morte. Sargento Silvano declarou então seu apoio aos policiais 

militares, demonstrando indignação e vergonha com a fala do deputado. Após este 

pronunciamento, assumiu a presidência da sessão o vereador Fabrício Gama e usou da 

palavra o vereador Mauro Freitas. Este lamentou a morte de sua assessora Suzane Passos, 

falecida aos trinta anos de idade em decorrência de um infarto. Em nome da família e em 

homenagem à falecida, solicitou a realização de um minuto de silêncio. Em decorrência 

de estar visivelmente emocionado, declinou do tempo restante de sua fala. Através de 

Questão de Ordem o vereador Amaury da APPD solicitou um minuto de silêncio em 

homenagem póstuma ao senhor Jorge Farias, ativista do movimento negro e liderança do 

Partido Comunista do Brasil, falecido no último dia 10 de agosto. Em seguida, reassumiu 

a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Fez então uso da palavra o vereador 

Fabrício Gama e expressou condolências à família de Suzane Passos. Lamentou 

posteriormente a injustiça cometida contra a promotora Juliana Pina em reportagem de 

um jornal de grande circulação sobre seu envolvimento em um acidente que resultou na 

morte de uma pessoa. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de 

Liderança. O vereador Amaury da APPD justificou então sua ausência ao restante da 

sessão em virtude de agenda firmada junto à Promotoria de Defesa da Pessoa com 

Deficiência. Pela liderança do bloco MDB - PHS, Joaquim Campos parabenizou os 

aprovados no concurso da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará 

(SUSIPE), presentes nas galerias da CMB. Cobrou dos deputados estaduais, pressão 

sobre o governo do estado a fim de garantir a nomeação dos aprovados no concurso da 

SUSIPE. Justificou em seguida sua ausência durante a 51ª e 52ª sessões ordinárias. 

Repudiou o pronunciamento do deputado federal Edmilson Rodrigues sobre a 

manifestação da Rotam durante a visita do Governador Hélder Barbalho ao Batalhão da 

Polícia Militar do Pará. Defendeu o direito dos policiais militares de se expressarem e 

cantarem músicas de incentivo à tropa. Pela liderança do bloco PSDB - PTC, o vereador 

Paulo Queiroz evocou as bênçãos de Deus sobre todos os presentes. Falou da importância 

dos projetos de lei protocolados por ele nesta Casa. Dentre eles, citou dois projetos: o que 

proíbe a inauguração de obras públicas incompletas no município de Belém e o que 

dispõe sobre dar prioridade no atendimento às pessoas que realizam tratamento de 

radioterapia, quimioterapia, hemodiálise ou utilize colostomia no município de Belém. 

Pela liderança do bloco PSD - PTC, Sargento Silvano parabenizou os aprovados no 

último concurso da SUSIPE. Refletiu sobre o propósito de Deus para seu mandato. 

Narrou a história de um homem que estava morrendo no mar e pediu a ajuda de Deus, 

então Ele mandou um barqueiro para salvá-lo, mas este se recusou a ir pois esperava que 

Deus o fizesse. Então Deus mandou outro barqueiro, novamente o homem se recusou a ir. 

Sempre que Deus mandava um barco para salvá-lo o homem recusava a ajuda. O homem 

então morreu em alto mar. Quando foi ter com Deus, perguntou o porquê de não o ter 

ajudado. Foi então que Deus explicou ter enviado diversas vezes ajuda. O vereador 

Sargento Silvano revelou então que, assim como Deus mandou os barqueiros para ajudar 

o homem, Ele pode ajudar a comunidade com uma equipe a qual, muitas vezes, não se dá 

o devido valor, como é o caso dos concursados da SUSIPE convocados para o serviço. 

Atribuiu a Deus a possibilidade de seu mandato como vereador. Pela bancada do PRB, o 

vereador Toré Lima parabenizou o governo estadual pela celeridade na execução das 

obras de macrodrenagem da bacia do Tucunduba. Comentou também a execução de obras 

pela PMB visando sanar os transtornos causados pelos alagamentos. Sobre o problema de 

fornecimento de água pela Cosanpa, mencionado pelo vereador Zeca Pirão, informou não 

ser exclusividade daqueles bairros. Conforme afirmou, existem pontos críticos de falta de 

abastecimento de água nos bairros de Canudos e Marco, no distrito de Icoaraci e no 

conjunto Benjamin Sodré, dentre outras localidades. Pela liderança do PSOL, o vereador 

Fernando Carneiro criticou o atraso na execução das obras do Mercado do Ver-o-Peso e a 

privatização de seu estacionamento. Lembrou aos críticos do ex-prefeito Edmilson 

Rodrigues que a última reforma ocorrida no Ver-o-Peso foi durante sua gestão. Pela 

liderança da Oposição, a vereadora Enfermeira Nazaré Lima desejou um ótimo trabalho a 

todos os parlamentares durante as discussões dos projetos de importância para o 

município de Belém. Manifestou solidariedade ao vereador Mauro Freitas pelo 

falecimento de sua assessora. Deixou registrado seu agradecimento ao falecido senhor 

Jorge Farias, ativista do movimento negro e liderança do Partido Comunista do Brasil. 

Criticou a prática de canto de hinos violentos por parte da Polícia Militar do Pará num 

momento em que o estado do Pará torna-se palco da segunda maior tragédia em presídios 

da história do Brasil. Lembrou que em nosso estado houve um aumento no número de 

mortes provocadas por policiais militares, totalizando 612 somente no ano de 2018. 

Encerrado o Horário de Liderança, o presidente solicitou aos demais parlamentares o 

registro de suas presenças no painel eletrônico. Havendo quórum, teve início a Primeira 

Parte da Ordem do Dia com a leitura, votação e aprovação das atas referentes à 51ª sessão 

ordinária e à 8ª sessão extraordinária do 2º Período da 3ª Sessão Legislativa da 18ª 

Legislatura. Posteriormente, foi realizado um minuto de silêncio em homenagem póstuma 

à senhora Suzane Passos e ao senhor Jorge Farias. Ao término do tempo estipulado, o 

presidente Fabrício Gama solicitou a leitura do requerimento de autoria do vereador Igor 

Andrade solicitando a realização de sessão especial para debater o uso consciente da água 

fornecida pela Cosanpa. Usou da palavra o vereador Toré Lima e, nesse ínterim, assumiu 

a presidência a vereadora Simone Kahwage. Posto em votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade. Como próxima prioridade, foi lido o requerimento, de autoria 

do vereador Fernando Carneiro, solicitando da Câmara Municipal de Belém manifestação 

de desagravo e apoio ao autor do requerimento, Fernando Carneiro, além de manifestação 

de repúdio ao impedimento da entrada do referido vereador na ilha de Urubuoca. Fizeram 

o encaminhamento os vereadores Fernando Carneiro, Gleisson Oliveira, Toré Lima, 

Enfermeira Nazaré Lima, Émerson Sampaio, Rildo Pessoa e Sargento Silvano (com 

aparte da vereadora Professora Nilda Paula), ficando o requerimento em votação. 

Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, houve nova verificação de presença. 

Havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia com a leitura da matéria 

constante em pauta nesta parte. Estando os projetos em pauta suspensos, a presidente 

Simone Kahwage comunicou não haver matéria para apreciação e encerrou a sessão às 

dez horas e cinquenta minutos convocando os vereadores para a sessão ordinária do dia 

14 de agosto de 2019 em horário regimental e para a sessão especial do dia 13/08/2019 às 

nove horas com o título "Eles por eles, em defesa do homem com deficiência e de seus 

filhos e filhas com deficiência", de proposição do vereador Amaury da APPD. 

Justificaram suas ausências os vereadores John Wayne e Nehemias Valentim. Estava 

licenciada a vereadora Blenda Quaresma. Estiveram presentes os vereadores: Dr. 

Elenilson, Rildo Pessoa,  Mauro Freitas e Professor Elias, pelo bloco DC-AVANTE-

PODEMOS; Marciel Manão, Zeca Pirão, Bieco e Fabrício Gama, pelo bloco PMN-

SOLIDARIEDADE - PATRIOTA - PR; Lulu das Comunidades, Sargento Silvano e 

Professora Nilda Paula, pelo bloco PSD-PTC; Paulo Queiroz, Neném Albuquerque e Moa 

Moraes, pelo bloco PSDB-PSL; Celsinho Sabino e Dinelly, pelo bloco PSC-PPS; 

Joaquim Campos e Pablo Farah, pelo bloco MDB-PHS; Henrique Soares, Adriano 

Coelho,  Igor Andrade e Gleisson Oliveira, pelo bloco PDT- PSB; Dr. Chiquinho, 

Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; Amaury da APPD 

e Altair Brandão, pelo bloco PT- PC do B; Simone Kahwage, Toré Lima e França, pelo 

PRB; Émerson 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, Palácio Augusto Meira Filho, dia 12 de agosto de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. EMERSON SAMPAIO 

2º Secretário 

___________________________ 

 

        ATO Nº 1913/2019, de 01 de junho de 2019. 

        A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno,  

R E S O L V E: 

NOMEAR nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90, e da 

Resolução nº 131, de 28.11.02, João Junior Barreto Pinheiro, para exercer o cargo 

em comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador Wellington 

Magalhães, a partir de 01.06.2019. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de junho de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

                                              ___________________________ 

 

 

 


