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Resumo da quinquagésima primeira sessão 
ordinária do primeiro biênio da nona 
legislatura da Câmara Municipal de Prainha. 
 

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, na sala 
de sessões Plenário Francisco Batista de Siqueira, Palácio Walter Ramos de 
Medeiros, situado na Avenida Coatá, n° 500, nesta cidade de Prainha, Estado 
do Pará, ás dezoito horas o senhor presidente Edvaldo Gomes Barbosa 
autorizou a chamada dos senhores vereadores, constatada a existência de 
quórum sobre as bênçãos de Deus declarou aberta a presente sessão, convocou 
os pares a ouvir uma reflexão da bíblia que se encontra no livro de Provérbios 
Cap. 15 e ver. 33 que diz: “O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade 
antecede a honra.” Em seguida determinou a leitura da ata da sessão anterior, 
que posta em votação e discursão foi aprovada por unanimidade. Passou-se 
então para o pequeno expediente onde foram apresentadas as seguintes 
matérias; convite para a Pré Conferencia Municipal de Educação; Oficio Circular 
n° 027/2018 do gabinete do deputado estadual Airton Faleiro, informando que o 
município de Prainha está incluso no Programa Internet Para Todos, lançado em 
janeiro deste ano pelo Governo Federal; oficio n° 018/2018 do gabinete do 
Deputado Federal Nilson Pinto, informando que atendeu ao pedido do vereador 
Edvaldo Gomes Barbosa e apresentou a seguinte emenda parlamentar 
individual ao Orçamento Geral ada União 2018, junto ao Ministério da Integração 
Nacional em benefício de Obras de Infraestrutura Hídrica no município de 
Prainha, estado do Pará, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reais); Termo de Ajustamento de Conduta da Promotoria de Justiça de Prainha; 
Requerimento de justificativa de ausência de autoria do Vereador Juscelino 
Macedo de Carvalho, informando que não poderá participar da sessão do dia 16 
de abril de 2018; Requerimento de justificativa de ausência do vereador Manoel 
da Cruz Viegas, informando que não poderá participar das sessões do dia 16  a 
18 de abril de 2018 e Requerimento n° 004/2018 de autoria do vereador Edvaldo 
Gomes Barbosa. Fez uso da palavra o vereador Waldemir Ferreira, pedindo que 
oficialize o excelentíssimo Prefeito Municipal Davi Xavier de Morais e a empresa 
MGM Engenharia para que possam prestar esclarecimento a esta casa quanto 
a uma obra que está sobre responsabilidade da referida empresa, e a mesma 
encontra-se parada. Não havendo mais quem se pronunciasse no Pequeno 
Expediente passou-se então para o Grande Expediente. Usou da palavra ao 
vereador Ivan da Silva Farias, agradeceu a Deus cumprimentou a todos, 
seguindo disse que está preocupado com a situação da ponte do  cai n’água, 
pois até o momento não foi resolvida a situação, em seguida relatou que foi 
procurado por um morador da comunidade São Felix e o mesmo relatou que o 
proprietário do ônibus escolar, autorizou que o seu filho aprendesse a dirigir 
transportando alunos, ato esse ocasionou em uma queda do transporte dentro 
de um riacho e que foi necessário a ajuda de um trator para retira-lo de lá, 
reportou-se sobre um áudio do assessor jurídico da prefeitura que está 
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circulando nas redes sócias sobre anulação de títulos de terra, acrescentou que 
não está tendo merenda escolar no município de Prainha, o que lhe causa 
bastante preocupação pois o mesmo é conhecedor da realidade geográfica de 
nosso município, em que muitas das vezes os alunos saem de casa ainda de 
madrugada e não conseguem se alimentar corretamente, falou da balsa que está 
no fundo na hidroviária e ainda não foi retirada, relatou que isto pode resultar em 
um acidente com embarcações, relatou que as ruas da cidade estão em 
péssimas condições, ressaltou que se o inverno estivesse mais rigoroso já tinha 
ocasionado desmoronamentos de casas, disse também que a Defesa Civil não 
está realizando o cadastro das famílias até o momento, continuo sua fala 
relatando que ano passado as cestas básicas foram distribuídas para as pessoas 
da cidade que nem precisavam, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da 
palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado, agradeceu a Deus 
cumprimentou a todos, seguindo fez referências as palavras do colega Ivan da 
Silva Farias sobre merenda escolar, pois afirma que está faltando a mais de dois 
meses no município, comentou sobre um campeonato, o qual recebe seu apoio, 
que está acontecendo na comunidade Santíssima Trindade na região do 
Tamuataí, que conta com a participação de várias comunidades, o vereador 
ressaltou que não se pode deixar a cultura da região desaparecer, pois 
acompanhou a felicidade do povo com este campeonato, acrescentou que os 
comunitários das comunidades Santíssima Trindade, Santo Antônio e Espirito 
Santo da Região do Tamuataí estão sofrendo com os barrancos no rio e pediu 
que o Poder Executivo que providencie uma solução para aquelas comunidades, 
acrescentou que todas as vezes que as pessoas do Santíssima Trindade 
procuram o prefeito, a resposta é sempre que não tem recurso, falou que foi 
tirado a Educação Infantil da Vila Canaã e foi levada para a Vila São Judas 
Tadeu, o que deixou a população indignada, agradeceu ao funcionário da 
CELPA Altair, que está elaborando um projeto para a comunidade Vira Cebo, 
para que possa ser colocado postes de concreto, e assim será instalado uma 
energia de boa qualidade na região, informou que irá elaborar um levantamento 
de pontos de residência nas comunidades São Judas Tadeu e Vila Canaã, o que 
é primordial para a laboração do projeto, ressaltando assim a importância de 
trabalhar em prol do povo, comunicou a esta casa que no dia três de abril esteve 
em uma reunião na RESEX RENASCER na Santíssima Trindade para tratar da 
demarcação dos limites na comunidade, colocou que todas as vezes que o ICM-
BIO vem, esta casa não é informada, seguindo disse que em todas as reuniões 
é importante a presença do prefeito municipal, o mesmo está preocupado com a 
a ordem de irar a agropecuária da região e disse que não aceita esse desrespeito 
ao povo, convidou os colegas vereadores a participarem das reuniões de terça 
e quarta feira, agradeceu ao deputado Francisco Xapadinha por ter conseguido 
uma moto niveladora para o município de Prainha, pediu ao lider do governo que 
saiba usar esta maquina na outra margem, acrescentou que na quarta feita 
estará na Vila Canaã entregando o termo de compromisso de cooperação 
técnica assinado pelo prefeito e o vereador José Bendito, falou que irá ajudar a 
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comprar uma torre para a comunidade Vira Cebo, com intuito de melhorar o sinal 
da claro à população, pediu ao presidente que envie um oficio a ANATEL em 
conjunto com os colegas vereadores pedindo melhorias no sinal da operadora 
Claro, pediu desculpas ao presidente da casa por não ter ido ao funeral de sua 
genitora, mas ofereceu seus sentimentos ao mesmo, em seguida agradeceu e 
finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Magno, agradeceu a Deus 
cumprimentou a todos, fez referências as palavras do vereador Ivan Silva, se 
reportou ao vereador José Benedito parabenizando o colega por seu apoio ao 
campeonato na Região do Tamuataí, relatou sua indignação com a situação das 
ruas da cidade, disse ainda que quando chega na Secretaria de Transportes não 
ver preocupação nenhuma com essa situação, falou que sente-se envergonhado 
com algumas coisas que estão irregulares, pediu ao gestor eu que atenda ao 
pedido dos vereadores ou que pelo menos se sensibilize com a situação da 
população, em seguida agradeceu e finalizou. Vereado Ivan Silva pediu replica, 
onde sendo atendido falou sobre a situação da comunidade de Vira Cebo, 
parabenizou o vereador José Benedito por sua luta em prol de uma energia de 
qualidade para aquela região, fez referência a fala do vereador Agnaldo e disse 
que também se encontra envergonhado por ser vereador nesta situação, 
acrescentou que esta casa tem poder para resolver várias destas situações 
irregulares, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Waldemir 
Ferreira, agradeceu a Deus cumprimentou a todos, agradeceu ao vereador José 
Benedito e o vereador Josué por terem feito o pedido ao deputado Xapadinha e 
hoje o município de Prainha ganhou uma moto niveladora, acrescentou que o 
governo só erra se esta casa permitir, reportou-se a um áudio que está rolando 
nas redes sociais do procurador do município, pediu a mesa diretora desta casa 
que oficialize este servidor que venha prestar esclarecimento a esta casa com 
relação a este áudio, acrescentou que o mesmo precisa ter dignidade no 
trabalho, pois o povo sofre com o que está acontecendo, parabenizou o vereador 
Ivan Silva por sua iniciativa em seguida agradeceu e finalizou. Vereador José 
Benedito solicitou replica, sendo atendido fez referência a fala do vereador 
Waldemir, disse que não concorda quando o vereador citado fala que se não 
tiver certo terá que sair desta casa, acrescentou que esta casa tem poder de 
pedir o afastamento do prefeito Davi Xavier de Morais se não estiver dando certo 
as coisas e por fim parabenizou i vereador Agnaldo magno por esta sendo 
honesto em seus trabalhos, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 
Edson Guerra Azevedo Costa, agradeceu a Deus, cumprimentou a todos, 
seguindo disse que não está se escondendo perante a atual situação do 
município, acrescentou que na gestão passada não tinha merenda escolar, 
também disse que se sente envergonhado quando chega na garagem da 
prefeitura e encontra uma caçamba sucateada, disse que espera a evolução dos 
trabalhos e que não estão de braços cruzados, pediu que olhem com um olhar 
clinico, e está fazendo seu papel de vereador para o bem estar da população, 
em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Edvaldo Gomes 
Barbosa, agradeceu a Deus cumprimentou a todos, seguindo agradeceu aos 
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colegas que se fizeram presente no funeral de sua mãe, disse que Deus levou 
sua genitora e que agora lhe cabe retomar os trabalhos, fez referências as 
palavras do vereador Waldemir Ferreira, com relação a Secretaria de Transporte 
disse que quando foi secretário recebeu a secretaria sem maquias e para não 
parara os serviços alugavam maquinário para a recuperação de ruas e estradas 
pois o povo não merece passar por situações como estas, parabenizou todos os 
vereadores que usaram ada palavra, acrescentou que na colônia os trabalhos 
nos ramais não foram bem administrados, parabenizou o vereador Ivan Silva por 
sua colocação onde relatou que todos os vereadores assinaram um 
requerimento pedindo o retorno de uma servidora que iria ajudar muito a 
população, mais não foram atendidos, disse que atitudes como esta 
desmoralizam o Poder Legislativo deste município, parabenizou o vereador 
Edson Guerra por já ter ido merenda escolar para a colônia, pois estava faltando 
a dois meses, acrescentou que os vereadores Josué e José Benedito estão de 
parabéns por sua conquista, agradeceu e finalizou. Não havendo mais quem se 
pronunciasse passou-se para a Ordem do Dia. Foram apresentadas as 
seguintes matérias, Requerimento de n° 003/2018 de autoria do vereador 
Edvaldo Gomes Barbosa, requerendo a aquisição de uma fábrica de boeiros 
para o munícipio de Prainha, que posto em discursão e votação foi aprovado por 
unanimidade, requerimento n° 002/2018 de autoria do vereador Waldemir 
Oliveira, solicitando a presença do procurador jurídico do município de Prainha 
senhor José Neves Santos no Plenário da Câmara Municipal de Prainha no dia 
20/04/2018, que posto em discursão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Não havendo mais matérias para serem apresentadas o senhor presidente deu 
por encerrada a presente sessão, convidando os senhores vereadores para a 
sessão do dia seguinte no horário regimental.  


