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

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

às nove horas, 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: Adair 
Marinho da Silva; 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 ao vereador Olair Reis da Conceição que 

fizesse a leitura de um trecho de Salmo da Bíblia e a oração “Pai nosso”. Aberto ao PEQUENO EXEPEDIENTE, 

o vereador Olair Reis da Conceição fez uso da palavra questionando sobre a prestação de contas da presidência 

dessa Casa que ainda não foi realizada nesse mandato, solicitou explicações da demora sobre o posicionamento 

do jurídico sobre a proposta do projeto expedido pelo vereador. O vereador Raimundo Amâncio da Silva deixou 

claro que é contra o projeto do nobre colega, devido muitos vereadores dependem do salário para sua 

subsistência e de suas famílias. Assim também, como o vereador Vilmar Manoel da Silva manifestou não ser 

favorável o desconto dos salários nessa época de pandemia. Não havendo inscritos, passou-se ao GRANDE 

EXPEDIENTE. O presidente determinou que fosse emitido parecer jurídico do projeto de lei indicado pelo 

vereador Olair Reis da Conceição para ser colocado em votação posteriormente. O vereador Leandro Gomes 

Barbosa fez o uso da palavra onde disse que não é o momento de politicagem devido à situação crítica que 

estamos vivenciando. O vereador Jaques Salvelina Catanhede pediu para que o parecer jurídico especifique com 

clareza a viabilidade do projeto em questão. O vereador Raimundo Amâncio da Silva parabenizou a presidência 

dessa casa e levantou a questão sobre o motivo de ser contra o projeto do colega. Em última votação sobre o 

projeto que “Autoriza O Poder Municipal a Baixar do Patrimônio Bens Móveis Públicos Inservíveis, 

e dá Outras Providencias”, aprovado com unanimidade. 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 Legislativo desta Câmara 

Municipal, que após ser lida e achada conforme será assinada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Xinguara. 
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