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ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
PRIMEIRO PERÍODO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  

 
       No décimo quarto dia do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniu-se a Câmara Municipal 

de Belém, sob a presidência do vereador Émerson Sampaio. Este solicitou aos demais vereadores o registro de suas 

presenças no painel eletrônico. Em seguida, declarou aberta a sessão. Inscrito para fazer uso da palavra, o vereador 

Amaury da APPD solicitou adiamento. Também solicitaram adiamento os vereadores Igor Andrade, Toré Lima e Émerson 

Sampaio. Não havendo oradores, o presidente encerrou o Horário de Expediente e deu início ao Horário de Liderança. Pela 

liderança do bloco MDB - PHS, Joaquim Campos declinou de fazer uso da palavra. Pela liderança do bloco PT - PC do B, 

Amaury da APPD declinou de fazer uso da palavra. Pela liderança da Oposição, Amaury da APPD declinou da palavra. Pela 

liderança do PRB, Toré Lima declinou de usar da palavra. Não havendo outras lideranças inscritas para o uso da palavra, o 

presidente Émerson Sampaio encerrou o Horário de liderança e solicitou aos vereadores o registro de suas presenças no 

painel eletrônico para a verificação de quórum. Não havendo quórum, aguardaram-se os dez minutos previstos 

regimentalmente até a nova verificação de presença. Nesse ínterim, assumiu a presidência o vereador Fabrício Gama. 

Findo os dez minutos regimentais, o presidente consultou as lideranças sobre a possibilidade de as mesmas se reunirem 

por dez minutos na sala Vip para receberem esclarecimentos sobre os projetos constantes na pauta neste dia. O vereador 

Fernando Carneiro posicionou-se contrariamente à realização desta reunião. Ao término dos dez minutos previstos, os 

vereadores  retornaram ao  plenário e o presidente Fabrício Gama solicitou nova verificação de presença. Permanecendo a 

falta de quórum, o presidente encerrou a sessão às nove horas e trinta minutos, convidando os demais parlamentares para 

a sessão ordinária do dia 15 de maio de 2019, em horário regimental. Justificaram suas ausências os vereadores Gleisson 

Oliveira,  Mauro Freitas e Blenda Quaresma. Estava licenciada a vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Estiveram presentes 

os vereadores: Professor Elias, pelo bloco DC-AVANTE-PODEMOS; Fabrício Gama, pelo bloco PMN-SOLIDARIEDADE-

PATRIOTA - PR; Sargento Silvano e Professora Nilda Paula, pelo bloco PSD-PTC; Neném Albuquerque, Nehemias 

Valentim e Paulo Queiroz, pelo bloco PSDB-PSL; Dinelly, pelo bloco PSC-PPS; Joaquin Campos e Pablo Farah, pelo bloco 

MDB-PHS; Igor Andrade, pelo bloco PDT- PSB; Fernando Carneiro, pela bancada do PSOL; Amaury da APPD, Altair 

Brandão, pelo bloco PT- PC do B; França, Simone Kahwage 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 14 de maio de 2019. 
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