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Ata da 6ª Sessão Ordinária do 7º período da 18ª 

legislatura da Câmara Municipal de Cametá, 

realizada no dia 18-03-2020. 

Às dezessete horas do dia dezoito de março do ano de dois mil e vinte, no Plenário “Deputado 

Nelson da Silva Parijós” a Câmara Municipal de Cametá-PA realizou a 6ª Sessão Ordinária do 

7º Período da 18ª Legislatura. A Sessão foi presidida pelo Exmo. Vereador Emerson Viana 

Pereira, secretariada pela 1º Secretário Exmo. Vereador Ênio de Carvalho, e 2ª Secretária Exma. 

Vereadora Maria Wanderléia Assunção Camarinha. Dando início, o presidente saudou a todos 

e todas e pediu à secretaria que fizesse a leitura da frequência dos vereadores. Fizeram-se 

presente os vereadores: Álvaro da Costa Leão (PV), Dionei Cardoso Pereira (PSC), Emerson 

Viana Pereira (PT), Ênio de Carvalho (PMN), Ivan Tavares da Silva (PRB), João Batista Silva 

Nunes (PDT), José Flávio Teles Viana (PT), Juniel Vulcão dos Santos (PR), Kledison Heradito 

Andrade Teles (PT), Meryvan Pires de Oliveira (PTB), Raimundo Célio Viana de Carvalho 

(PSDB) e Maria Wanderléia Assunção Camarinha (DEM). Justificou a ausência o Vereador 

Manoel Alvim Batista da Silva (PSD). Havendo quórum regimental o presidente deu abertura 

na Sessão e pediu ao 1º Secretário que fizesse a leitura da PAUTA do dia: 1- Req. nº 016/2020, 

do Vereador Ivan Tavares da Silva, solicitando ao Prefeito Municipal que autorize o 

departamento responsável a realizar o serviço de instalação de tubos de esgoto na Vila de 

Curuçambaba; 2- Req. nº 017/2020, do Vereador Ênio de Carvalho, solicitando ao Prefeito 

Municipal e Secretário de Obras de Cametá que realize o serviço de manutenção na Ponte de 

madeira da comunidade de Tambaí Miri; 3- Req. nº 018/2020, do Vereador Rosely Pinto Cruz, 

solicitando ao Prefeito Municipal o término da pavimentação na Rua Santa Maria no bairro da 

Cidade Nova; 4- Req. nº 019/2020, do Vereador Juniel Vulcão dos Santos, solicitando que seja 

encaminhado expediente ao Delegado Geral da Polícia Civil do Estado, com conhecimento ao 

Chefe da Casa Civil e ao Deputado Estadual Delegado Nilton Neves, solicitando a implantação 

de um Posto de Atendimento para Emissão de Carteira de Identidade na cidade de Cametá, 5- 

Req. nº 020/2020, do Vereador Juniel Vulcão dos Santos, solicitando que seja encaminhado 

expediente ao Deputado Federal Olival Marques (DEM) solicitando a disposição de uma 

Emenda Parlamentar destinada a ajudar de custos da UPA – Unidade de Pronto Atendimento 
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de Cametá, 6- Projeto de Resolução nº 008/2020 regulamenta o acesso à informação pública 

no âmbito do Poder Legislativo Municipal, cria normas procedimentais 7- Projeto de Lei nº 

015/2020, “dispõe sobre o reajuste de salários e vencimentos dos servidores da Câmara 

Municipal de Cametá, conforme estabelecido nos termos do inciso x do art. 37 da Constituição 

da República Federativa do Brasil. Da tribuna discursaram os vereadores: GRANDE 

EXPEDIENTE: Dionei Cardoso Pereira, que falou das discussões feitas com autoridades de 

saúde pública no município sobre as medidas de prevenção e os prováveis impactos a pandemia 

do coronavírus (COVID-19) no município de Cametá. Pediu empenho dos vereadores para dar 

apoio na mobilização da população para atender as medidas de contenção e prevenção do 

coronavírus no município; Ivan Tavares da Silva, que falou da importância da união de todos 

em prol da campanha de combate e prevenção contra o covid-19 e informou a sua desfiliação 

do PRB – Partido Republicano Brasileiro e da sua mudança para o PT - Partido dos 

Trabalhadores de Cametá; Raimundo Célio Viana de Carvalho, que parabenizou os 

vereadores que são médicos que estão abrindo discussão para resguardar a população 

cametaense e diminuir os impactos da contaminação pelo coronavírus no município. Pediu 

empenho de todos para cumprir as determinações que as autoridades sanitárias e de saúde estão 

determinando para conter o avanço da pandemia. Finalizou informando que está pedindo 

desfiliação do seu partido de origem e confirmando afiliação ao Partido dos Trabalhadores para 

concorrer às eleições municipais de 2020 em Cametá; Kledson Heradito Andrade Teles, que 

registrou a presença dos Srs. Pedro Valmir e José Maria Martins da Silva, presidente e ex-

presidente do PT de Cametá, respectivamente. Convidou os vereadores para emitir uma carta 

em solidariedade ao Vereador Manoel Alvim que, junto de sua família, sofreu assalto na estraba 

PA 151. Falou da necessidade de solicitar ao Governo do Estado a mudança da base da Cabine 

Itinerante da Polícia Militar implantada na comunidade de Santa Maria de Icatú para as 

proximidades do Rio Meruú, no município de Igarapé Miri, perímetro onde acontecem a 

maioria dos assaltos na citada estrada. Informou da suspensão do Encontro Municipal do 

Partidos dos Trabalhadores como medida de prevenção da contaminação pelo Covid-19. 

Finalizou dando boas-vindas aos vereadores Ivan Tavares e Raimundo Célio ao Partido dos 

Trabalhadores de Cametá; Álvaro da Costa Leão, que se solidarizou com o Vereador Manoel 

Alvim pelo ocorrido com a sua família. Fez um apelo aos vereadores para colocar em pauta os 
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projetos que se encontram em análise na CCJ – Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 

Municipal desde o ano de 2019. Informou que em breve será instalado um posto do PROCON 

– Programa de Proteção e Defesa do Consumidor para atender aos consumidores da 

Microrregião do Baixo Tocantins que abrange os municípios de Cametá, Limoeiro do Ajuru, 

Mocajuba, Baião e Oeira do Pará. Se manifestou a favou de que todas as medidas cautelares 

sejam aplicadas para prevenção e contenção do novo coronavírus no município de Cametá; 

João Batista Silva Nunes, que informou da sua participação na reunião com o Prefeito 

Municipal para elaboração de um Decreto Municipal com medidas cautelares para contenção 

do coronavírus em Cametá. Informou ainda que um médico infectologista será contratado para 

dar treinamento aos profissionais de saúde no município para que estes estejam preparados para 

enfrentar a pandemia Covid-19 nos hospitais, Unidades Básicas de Saúde e UPA em Cametá; 

Juniel Vulcão dos Santos, que informou do cancelamento do evento do PROS – Partido 

Republicano de Ordem Social como medida protetiva contra a pandemia no município. 

Denunciou a falta de compromisso de deputados que receberam voto do município de Cametá 

e que não trouxeram recursos para investir no município; Meryvan Pires de Oliveira, que se 

solidarizou com o Vereador Manoel Alvim Batista e disse que reuniu com o Secretário de 

Segurança Pública do Estado, quando questionou sobre localização de instalação da Cabine 

Itinerante da Polícia Militar no perímetro da comunidade de Santa Maria de Icatú. Denunciou 

o descarte irregular de colchões utilizados em hospitais no município de Cametá. Falou da 

necessidade de realizar manutenção da Estrada do Coco e finalizou dizendo que as igrejas estão 

transmitindo os cultos religiosos pela internet como forma de evitar aglomeração de pessoas 

protegendo assim os fiéis contra a proliferação do Covid-19; Maria Wanderléia Assunção 

Camarinha, que informou sobre a paralização das Escolas Estaduais no município após 

Decreto do Governo do Estado para contenção da pandemia no Estado do Pará. Falou da 

necessidade de criar o toque de recolher no município como forma de proteger os cidadãos da 

pandemia Covid-19. Pediu aos membros da CCJ que disponibilize os projetos em análise para 

inclusão na pauta das sessões posteriores. Na Primeira Parte da Ordem do dia, nenhum Projeto 

apresentado. Passando para a Segunda Parte da Ordem do dia a Mesa consultou o plenário sobre 

a votação em bloco de todos dos Requerimentos em pauta, o que foi aprovado por unanimidade 

de votos. Em apreciação, discussão e votação os processos da pauta: 1- Req. nº 016/2020, 2- 
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Req. nº 017/2020, 3- Req. nº 018/2020, 4- Req. nº 019/2020 e 5- Req. 020/2020 que foram 

aprovados por unanimidade de votos. Em seguida foi colocado em discussão e votação o 6- 

Projeto de Resolução nº 008/2020 regulamenta o acesso à informação pública no âmbito do 

Poder Legislativo Municipal, cria normas procedimentais. Parecer favorável da Comissão de 

Constituição, Justiça e Legislação, o qual foi colocado em discussão e votação e aprovado por 

unanimidade de votos. 7- Projeto de Lei nº 015/2020 com o Parecer favorável da Comissão de 

Constituição, Justiça e Legislação, o qual foi colocado em discussão e votação e aprovado por 

unanimidade de votos.  Ato contínuo, o Presidente informou que recebeu o Decreto Municipal 

051/2020 do Poder Executivo que “dispões sobre os atos, medidas e recomendações do 

Governo Municipal para preparação, acompanhamento, prevenção e enfrentamento e 

enfrentamento dos acontecimentos de infecção pelo Covid-19, e dá outras providências”  e para 

atender às suas determinações, suspenderá as atividades do Poder legislativo por quinze dias a 

partir desta data e reduzirá do número de servidores para atender na câmara Municipal de 

Cametá. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a sessão da qual lavrei a 

presente ata que vai assinada pelos membros da mesa. Plenário Deputado Nelson da Silva 

Parijós, em dezoito de março de dois mil e vinte. 
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