
 
Estado do Pará 

Câmara Municipal de Belém 

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

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

Belém, sob a presidência do vereador Paulo Queiroz. Este solicitou os demais parlamentares que fizessem o registro de 
suas presenças no painel eletrônico. Iniciado o Horário do Expediente, não houve oradores. Iniciou-se então o Horário de 
Liderança. Não havendo novamente oradores, o presidente Paulo Queiroz encerrou o Horário de Liderança e solicitou aos 
parlamentares que fizessem o registro de suas presenças para a verificação de quórum. Não havendo quórum, aguardaram-
se os dez minutos determinados regimentalmente para realização de nova verificação de presença. Findo este prazo, o 
vereador Fernando Carneiro pediu Questão de Ordem e explicou ter sido surpreendido por notícia divulgada pela imprensa 
de que não haveria neste dia sessão ordinária na CMB, apenas a sessão extraordinária convocada para as doze horas. 
Como ocorrera, no final da sessão ordinária do dia anterior, convocação dos vereadores para a sessão ordinária das nove 
horas e para a extraordinária neste dia, veio participar da sessão ordinária. Fez então um requerimento verbal à Mesa 
solicitando uma explicação sobre o caso, ponderando que a imprensa não divulga informações vindas do nada, recebem-nas 
da Casa e, assim sendo, queria saber por que motivo os vereadores não foram avisados de que não ocorreria a sessão 
ordinária deste dia. O presidente Paulo Queiroz disse que repassaria as informações prestadas por Fernando Carneiro aos 
membros da Mesa Diretora e que a Diretoria Legislativa já estava tomando as providências necessárias para determinar a 
origem da notícia divulgada. O vereador Joaquim Campos informou então ter conversado com o setor de Comunicação 
Social da Casa e soubera então ter sido informado à imprensa que o destaque neste dia nas atividades dos parlamentares 
seria a sessão extraordinária a ser realizada às doze horas. Joaquim Campos conjecturou ter havido, em verdade, uma 
interpretação equivocada, por parte da imprensa, do que fora informado pelo setor de Comunicação Social da CMB. Foi feita 
então a nova verificação de presença. Permanecendo a falta de quórum, o presidente Paulo Queiroz encerrou a sessão às 
nove horas e vinte minutos. Estava licenciado o vereador Dr. Elenílson. Justificaram suas ausências os vereadores Pablo 
Farah, Nehemias Valentim e Blenda Quaresma. Estiveram presentes os vereadores: Professora Nilda Paula, pelo bloco PSD 
- PTC; Paulo Queiroz, pelo bloco PSDB – PSL; Dinelly, pelo bloco PSC - PPS; Joaquim Campos, pelo bloco MDB – PHS; 
Fernando Carneiro, pelo PSOL. 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 
junho de 2019.           
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