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Ata da décima primeira Sessão Ordinária, do primeiro período Legislativo, da quarta sessão anual, da nona 

legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, realizada aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, 

às dezenove horas e trinta minutos, na sede da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, situada na 

Praça Vitória Régia. O senhor Dorismar Altino Medeiros, Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de 

Xinguara, em nome de Deus, deu abertura à sessão. Em seguida pediu ao secretário da Mesa Diretora para 

proceder à chamada dos componentes da Casa. Após a chamada, o secretário anunciou a presença dos 

ilustríssimos vereadores: Amilton Pereira Cunha; Cleomar Cristani; Dorismar Altino Medeiros; Ébia Regina 
Mendanha da Costa; Edelton Régio Pereira de Araújo; Jaques Salvelina Catanhede; José Roberto 
Teixeira Pereira; José Rosa da Silva; Leandro Gomes Barbosa; Olair Reis da Conceição; Raimundo 
Amâncio da Silva e Vilmar Manoel da Silva. O Presidente solicitou a vereador Cleomar Cristani que fizesse a 

leitura de um trecho de Salmo da Bíblia e a oração “Pai nosso”. Após isto, foram convidados para compor a 

mesa o advogado Renato Soares, o Sr. Wenis Solano controlador interno do município e a secretária de saúde 

Janaína Pereira. Após isto, ordenou ao senhor Ladir Junior Pereira Prudente que procedesse à leitura da 

matéria: - Leitura da Indicação n° treze de dois mil e vinte, de autoria do vereador Cleomar Cristani, que solicita 
gratificação aos servidores da saúde que estão no atendimento de risco frente ao Covid - dezenove. Após 

isto, passou-se ao PEQUENO EXPEDIENTE. Não havendo inscritos, passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE. O 

vereador Cleomar Cristani explicou com detalhes a sua indicação. Logo em seguida o vereador Edelton Régio 

Pereira de Araújo parabenizou o nobre colega pelo objeto da indicação. Também fez o uso da palavra o vereador 

Raimundo Amâncio da Silva que questionou sobre avaliação da indicação que deve ser realizada. O vereador 

Amilton Pereira Cunha fez o uso da palavra reforçando sobre a necessidade da gratificação aos servidores da 

saúde que estão em situação de risco. O vereador Leandro Gomes Barbosa fez o uso da tribuna ressaltando os 

direitos da criança e adolescente assim como dos portadores de necessidade especiais. O vereador Olair Reis 

da Conceição fez uso da tribuna ressaltando sobre a matéria do seu pedido verbal realizada na sessão anterior. 

Fez o uso da palavra o vereador José Roberto Teixeira Pereira apontando os pós e contras da indicação em 

discussão. Passou a Ordem do Dia: - Adiantamento da sessão doze para às nove horas da manhã. Após as 
devidas análises e a deliberação, a indicação foi aprovada com unanimidade. Em votação indicação verbal 

do vereador Olair Reis da Conceição “sobre a insenção das taxas de uso das bancas e lojas na rodoviária, feira 

coberta e mercado municipal”. Após as devidas análises e a deliberação, a indicação foi aprovada com 
unanimidade.  Fez uso da tribuna o advogado Renato Soares, membro da organização do concurso, que 

questionou sobre a prorrogação das inscrições do concurso público do município devido à situação técnica do 

site das inscrições, sendo prorrogadas por mais trinta dias. Fez o uso da tribuna Sr. Wenis Solano, membro da 

organização do concurso, e explicou sobre as questões inerentes à prorrogação do concurso público. Fez o uso 

da tribuna a secretária de saúde Janaína Pereira, esclarecendo dúvidas em relação à situação da estrutura 

hospitalar em que se encontra nosso munícipio. Fez o uso da tribuna o Sr. Antônio Conselheiro onde discutiu 

sobre as medidas tomadas pelo município para o enfrentamento do corona vírus. Não mais havendo inscritos o 

Presidente agradeceu o comparecimento dos nobres colegas vereadores. Em seguida declarou encerrada a 

presente sessão da qual foi lavrada esta ata por mim, Jaqueline Rosalves de Almeida, Agente Técnico 
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Legislativo desta Câmara Municipal, que após ser lida e achada conforme será assinada pela Mesa Diretora da 

Câmara Municipal de Xinguara. 

 

DORISMAR ALTINO MEDEIROS 
Presidente 

 
 

JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA PEREIRA                                VILMAR MANOEL DA SILVA 
Vice-Presidente                                                         Secretário 


