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Ata da 16ª Sessão Ordinária do 3º período 

da 19ª legislatura da Câmara Municipal de 

Cametá, realizada no dia 20-04-2022. 

Às dezessete horas do dia vinte de abril do ano de dois mil e vinte e dois, no Plenário 

“Deputado Nelson da Silva Parijós”, a Câmara Municipal de Cametá-PA realizou a 16ª 

Sessão Ordinária do 3º Período da 19ª Legislatura, a qual foi presidida pela Exmo. 

Vereador João Paulo Cunha Nunes, secretariada pelo 1º Secretário o Exmo. Vereador 

Waldecy Nunes dos Santos e 2° Francisco Assis da Silva Gomes. Dela participaram 

os vereadores: Amilton Trindade Alho (PSB), Benedito Siqueira Nunes (PT), Emerson 

Viana Pereira (PCdoB), Francisco Assis da Silva Gomes (PT), Hélio do Socorro Viana 

de Leão (PSD), Ivan Tavares da Silva (PT),  João Paulo Cunha Nunes (MDB), José 

Ferreira dos Santos (PODE), Maria Wanderléia Assunção Camarinha (MDB), Manoel 

Alvin da Silva (PSC), Odimar Ribeiro Valente (PSC), Ricardo Ferreira Gonçalves 

(PSB), Romário Pompeu Gomes (MDB), Ronivaldo Fernandes do Carmo (PSC) e 

Waldecy Nunes dos Santos (PSD), Havendo Quórum Regimental o Presidente deu 

abertura na Sessão e pediu ao Primeiro Secretário que apresentasse a leitura do 

expediente e pauta do dia. EXPEDIENTE: Agradecimentos a SEMED pelo 

encaminhamento do Relatório final da Conferência Municipal De Educação. Oficio 

Circular 12/2021 da Comissão Inter Setorial do Precatório do Fundef do Munícipio De 

Cametá - encaminhamento de ATA de reunião realizada por esta comissão no dia 30 

de março de 2022. Oficio Circular 13/2021 da Comissão Inter Setorial do Precatório 

do Fundef do Munícipio De Cametá - envio de edital de divulgação de análise de 

recursos de requerimento de habitação e outras providências para fins de conforme 

deliberado em reunião extraordinária pela comissão no dia 08 de abril de 2022. Oficio 

Circular 13/2021 da Comissão Inter Setorial do Precatório do Fundef do Munícipio De 

Cametá - envio de edital de divulgação de análise de recurso de requerimento de 

habilitação e de outras providências para fins de conforme deliberado em reunião 

extraordinária para comissão realizada no dia 08 de abril de 2022. Oficio Circular 
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14/2021 da Comissão Inter Setorial do Precatório do Fundef do Munícipio De Cametá 

- envio de ATA de reunião realizada no dia 08 de abril de 2022. PAUTA: Projeto De 

Lei N° 019/2022: apresentado em 20 de abril de 2022 pela mesa diretora alterando a 

resolução n° 007/91, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal, para 

dar nova redação ao artigo 116, e junto a esse acrescentar os Artigos 116-A, 116-B, 

116-C, 116-D, 116-E, 116-F, 116-G, 116-H,116-I e dá outras providencias. Após 

apresentado o 1° secretário devolveu a palavra ao presidente que solicitou aos 

vereadores que fizessem o uso da palavra. O vereador Manoel Alvin Batista da Silva 

pediu que fosse feita a inversão de pauta, sendo essa votada e aprovada. Na segunda 

parte da Ordem do Dia, em apreciação e discussão o item:  1- Projeto De Lei N° 

019/2022 apresentado em 20 de abril de 2022 pela mesa diretora alterando a 

resolução n° 007/91, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal, para 

dar nova redação ao artigo 116, e acrescentar os Artigos 116-A, 116-B, 116-C, 116-

D, 116-E, 116-F, 116-G, 116-H,116-I e dá outras providencias. Lido Parecer CCJ 

Emenda: da Comissão de Constituição da Justiça e Legislação, em decisão opinativa, 

sobre o projeto de resolução n° 019/2022, de autoria da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Cametá, que dispõe sobre a alteração do regimento interno da Câmara 

Municipal De Cametá e dá outras providências que, após ser verificada e confirmada 

a existência de Quórum Regimental para deliberação, foi submetido a votação e 

aprovado por unanimidade de votos. GRANDE EXPEDIENTE:  Vereador Ivan 

Tavares, questionou postura de cidadão que o acusou em live do Repórter Marcio 

Mendes e solicitou que o este revisasse essa afirmativa e buscasse novos 

esclarecimentos das acusações ali explicitas, falou sobre obras na localidade de 

Felipecuara e Curuçambaba e encerrou seu discurso ponderando sobre a localidade 

de Jaracuera em relação a atual situação de melhorias na segurança pública local. 

Vereador Benedito Siqueira, externou sentimentos pela tragédia de naufrágio no 

município, falou de reunião com o secretário de obras Fernando Camarinha e o 

cronograma de obras que SETOB vem trabalhando, assim como planejamento para 

os próximos períodos. Apresentou o Requerimento n° 031/ 2022: Requere nos 

termos do Artigo 81 do regimento interno desta casa e incisos I e VII, do Art 150 da 
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Lei Orgânica Municipal de Cametá, que seja encaminhado expediente ao Exm°. Sr. 

Victor Correa Cassiano, prefeito de Cametá pedindo que seja construído um prédio 

escolar na comunidade de Santo Expedito, Distrito de Juaba. Apresentou também o 

Requerimento n° 030/ 2022 nos termos do Artigo 81 do regimento interno desta casa 

e artigo 137 e 143 da Lei Orgânica municipal de Cametá, que seja encaminhado 

expediente ao exm. Sr. Victor Correa Cassiano, prefeito de Cametá pedindo a 

construção de posto de saúde, na localidade de Ponta Grande, em parceria, para 

atender a comunidade e lugares vizinhos, com atendimento básico em saúde. Solicita 

ainda que destas decisões seja dado conhecimento a Rádio Comunitária Aldeia FM, 

TV Record Cametá e Executiva Municipal do PT/Cametá. Vereadora Maria 

Wanderleia Assunção Camarinha, saudou a mesa e lamentou o naufrágio ocorrido, 

solicitou que a casa enviasse nota de pesar a estas famílias vítimas do acidente. 

Parabenizou o instituto IFPA pela inauguração do espaço. Parabenizou o projeto de 

Reinserção Social Desenvolvido pelo Departamento do EJA, Sistema Penal com o 

apoio da prefeitura.  Em função desse, apresentou o Requerimento 032/2022 

Requerendo nos termos regimentais, após ouvido o Soberano Plenário, que seja 

encaminhado um expediente ao excelentíssimo senhor prefeito de Cametá, Vitor 

Correa Cassiano, doação de um percentual das madeiras apreendidas pela Secretária 

Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), em operações de combate ao desmatamento 

ilegal no Município de Cametá para atender O Projeto Empreendedorismo No 

Cárcere, desenvolvido pelo Centro de Regional de Cametá-PÁ (CRRCAM). Requere 

ainda que a decisão deste soberano plenário seja dada conhecimento aos alunos do 

projeto, ao CRRCAM, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ao diretório municipal 

do Movimento Democrático Brasileiro MDB e aos meios de comunicação do 

munícipio. O vereador Francisco de Assis, solidarizou-se com as famílias vítimas do 

naufrágio e falou sobre a importância de se discutir o atual cenário da saúde no 

município, assim como salário dos profissionais de saúde, sugerindo a comissão de 

saúde de fazer uma audiência pública com os órgãos responsáveis e poder executivo 

afim de progredir. Por fim, cobrou melhorias na fiscalização fluvial. O vereador 

Ronivaldo Fernandes, saudou a todos e pediu que fosse encaminhado desta casa 
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mensagem a famílias enlutadas, falou sobre turma de bombeiro civil formados 

recentemente falou sobre a negligencia no trafego nos rios, em seguida destacou 

sobre obras na Coronel Raimundo Leão, falou sobre a participação de Bruno Veiga e 

a cobrança por asfaltamento da BR 422 e questionou sobre asfaltamento Cametá X 

Limoeiro. Cobrou a inauguração do Terminal Hidroviário Municipal, falou sobre atraso 

na inauguração de Distrito de Bom Jardim. Vereador Ricardo Gonçalves, saudou a 

mesa e a todos e na oportunidade parabenizou e agradeceu a secretaria de obras e 

prefeito pelas obras da Rua Coronel Raimundo Leão, assim como, a “Vala do Padre” 

que fica localizado entre Nova Cametá e Bairro São Raimundo que já conta com novos 

tubos. Lamentou o trágico acidente e prestou solidariedade à família. PRIMEIRA 

PARTE DA ORDEM DO DIA: Vereador Francisco de Assis apresentou Projeto De 

Lei N° 020/2022 que institui a meia-passagem para estudantes no município de 

Cametá nos termos do Artigo 130 e Artigo 150 da Lei Orgânica do município de 

Cametá e dá outras providencias. Apresentou o Projeto de lei n° 021/2022 que 

declara e reconhece de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento 

Socioeconômico Educacional CAAMUTAs” e das outras providencias. Ato contínuo, o 

Presidente facultou a palavra aos vereadores para fazerem suas considerações 

pessoais finais. Nada mais 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 vinte do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois. 

 


