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Aos vinte dias do mês de novembro 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 número 
quinhentos, nesta cidade de Prainha Estado do Pará; Às dezoito 
horas o Senhor Presidente Edvaldo Gomes Barbosa, convidou o 
vereador Agnaldo Magno para assumir a primeira secretaria e o 
vereador Arivaldo Nunes para assumir a segunda secretaria, em 
seguida autorizou a chamada dos Senhores Vereadores, constatada 
a existência de quórum sob as bênçãos de Deus declarou aberta a 
presente sessão e convocou os pares a ouvir uma reflexão da bíblia 
que está em; Hebreus 4;16 que nos diz! aproximemo-nos do trono 
da graça com toda confiança, afim de recebermos misericórdia e 
encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. 
Em seguida determinou a leitura da Ata anterior que posta em 
discussão e votação foi aprovada por unanimidade com a retificação 
do vereador Waldemir Ferreira, onde o mesmo disse que não citou o 
nome do presidente, e sim que o programa mais médico no fim do 
ano os médicos cubanos iriam embora para seu país por conta do 
contrato que finaliza. Passou para o pequeno Expediente. Não 
havendo matérias a serem apresentadas passou-se para o Grande 
Expediente. Nesse momento o vereador Edvaldo Barbosa, autorizou 
o representante da Comunidade a fazer uso da palavra! Usou 
presidente da Comunidade Xicantã Sr Renir, agradeceu a Deus 
cumprimentou a todos, seguindo pediu encarecidamente que 
possam ajuda-los a fazer o aterro da estrada do Xicantã, prosseguiu 
dizendo que sofrem com esse problema há muitos anos, o mesmo 
disse que andam pela estrada que o linhão abriu, porém com a 
chegada do inverno fica impossível trafegar por ela, e pediu apoio 



aos vereadores para que pudessem resolver essa situação, em 
seguida agradeceu e finalizou. Usou a palavra o Sr. Juscenildo, 
seguindo disse que é preocupante a situação da estrada do Xicantã, 
por isso resolveram vir pedir apoio aos vereadores que ajudem 
nessa situação da estrada que dar acesso a toda comunidade, e 
que cada ano que se passa fica ainda mais difícil, falou da ponte e 
do aterro que precisa ser feito para que possa melhorar a vida 
daquela comunidade, em seguida agradeceu e finalizou. Fez uso da 
palavra o vereador Ivan  Silva, agradeceu a Deus cumprimentou a 
todos, seguindo parabenizou os moradores da comunidade Xicantã, 
falou que é uma vergonha o gestor pedir óleo diesel pra comunidade 
pra realizar o trabalho, prosseguiu dizendo que o município está 
abandonado e várias comunidades vem sofrendo, acrescentou que 
o prefeito é responsável pelo município, convidou os colegas 
vereadores pra dar as mãos e resolver a situação dos comunitários 
do Xicantã que estão sofrendo muito, em seguida agradeceu e 
finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Magno, agradeceu a 
Deus cumprimentou a todos, seguindo parabenizou a comunidade 
de Xicantã por sua iniciativa, e disse que vai se esforçar para 
realizar o trabalho na comunidade pois os moradores estão sofrendo 
com isso, e se colocou à disposição dos comunitários para 
buscarem uma solução, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da 
palavra o vereador Arivaldo Nunes, agradeceu a Deus 
cumprimentou a todos, seguindo deixou suas condolências a família 
Moreira que estão sofrendo por esta perda de uma pessoa tão 
especial, disse que está a disposição para somar com os colegas 
vereadores em buscar melhorias para os moradores do Xicantã, 
disse ainda que estiveram no hospital para fiscalizar, porém o que 
puderam ver, que o povo merece uma saúde melhor, e que vai 
cobrar para a situação melhorar, em seguida agradeceu e finalizou. 
Usou da palavra o vereador Josué Pereira, agradeceu a Deus 
cumprimentou a todos, seguindo agradeceu ao prefeito municipal e 
aos moradores das comunidades vermelhinho e Barro branco e a 
parceria com o vereador Arivaldo Nunes por ajudarem a recuperar 
mas de 30 km de ramais, deixou sua preocupação com as pessoas 
do Xicantã, falou do trecho que liga o Teixeira ao Jupindá, que está 
quase intrafegável e precisa o gestor municipal olhar com mais 
carinho aquelas comunidades, falou que o secretario Delf Ferreira 



precisa estar mais perto dos trabalhos pois é o porta voz do povo, 
falou que o município de Prainha  não tem dinheiro, porém estradas 
e agricultura é prioridade, parabenizou a professora Leonar que 
trabalhou um projeto com os alunos no sentido de esclarecer, qual é 
o papel do vereador? Em seguida disse que esse projeto foi muita 
importância! Falou que é vergonhoso para o município não ter óleo 
para manter uma patrol, pediu também a recuperação da estrada 
que liga Teixeira ao Jupindá e Andirobal ao Itamucurí, em seguida 
agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo Ferreira 
agradeceu a Deus cumprimentou a todos, seguindo deixou seus 
sentimentos a família Moreira, falou que nossa região é grande e 
com isso muitas dificuldades para resolver os problemas, 
parabenizou os vereadores Arivaldo Nunes e Josué Pereira por 
suas iniciativas em recuperar um trecho da estrada, disse que está à 
disposição da luta dos comunitários do Xicantã, parabenizou o 
vereador Ivan Silva pela iniciativa em trazer alguns moradores 
daquela comunidade para buscar soluções a seus problemas, em 
seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 
Waldemir Ferreira, agradeceu a Deus cumprimentou a todos 
seguindo, em seguida deixou suas condolências a família Moreira, 
disse que está à disposição da comunidade Xicantã e que irá 
acompanhar esta situação e cobrar do executivo, que essas coisas 
precisam melhorar, em seguida agradeceu e finalizou. Réplica 
vereador ao vereador Ivan Silva, disse que desde da administração 
do ex prefeito Sergio Pingarilho, os moradores do Xicantã vem 
sendo prejudicados, acrescentou ainda que o óleo pode estar sendo 
mal distribuído, disse ainda que é uma falta de respeito com povo 
Prainhense, e o papel do vereador é cobrar, parabenizou o vereador 
Arivaldo Nunes por estar fazendo seus trabalhos em prol do povo, 
parabenizou os comunitários do Xicantã por estarem em busca de 
seus direitos, em seguida finalizou. Usou da palavra o vereador 
Juscelino Carvalho, agradeceu a Deus cumprimentou a todos, 
seguindo parabenizou o vereador Orivaldo Ferreira por sua iniciativa 
com relação a floresta, parabenizou o vereador Ivan Silva por sua 
iniciativa e preocupação com a recuperação das estradas, falou da 
situação do Cai’nagua com relação a fiação elétrica, disse que os 
fios baixo podem causar acidente grave, disse que entrar com uma 
ação no ministério público pois é um descaso a situação do 



Cai’nagua, pois acordo verbal com a Celpa não vai resolver, pediu 
apoio ao ofício que precisa ser encaminhado para voltar a lancha do 
INSS, disse que é de fundamental importância, em seguida 
agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Benedito, 
agradeceu a Deus cumprimentou a todos, seguindo deu boas vinda 
aos comunitários do Xicantã, acrescentou que sabe a necessidade 
do colono e pescador, falou do projeto PROERD, que é muito 
importante para o alunado, falou do feriado do dia 15, e feriaram dia 
16, com isso prejudicou muitas pessoas que não sabiam e vieram 
da colônia, disse tem que respeitar a data certa, falou também que 
foram a uma visita no hospital, e o secretário colocou sua 
preocupação com relação a um bar em santa Maria chamado 
inferninho que acontece muitos acidentes de arma de fogo e ate 
mesmo arma branca, que não respeito horário de funcionamento, 
falou da sua preocupação com relação aos suicídios que estão 
acontecendo no município pediu que esta casa tome alguma 
iniciativa convidando os líderes religiosos, psicólogos e as entidades 
cabíveis, em seguida agradeceu e finalizou. Replica ao vereador 
Arivaldo Nunes falou que quando a prefeitura diz que não pode 
comprar óleo é conversa fiada, a questão é que precisa priorizar os 
lugares mais urgentes, convidou os colegas vereadores para 
construir uma escola no Acapuzal, disse que é vergonhoso a 
situação da Escola e está fazendo uma campanha nas redes sociais 
para a construção dessa escola, acrescentou que está preocupado 
com a situação dos suicídios que acontecem na cidade e precisa 
encontrar alguma solução, em seguida finalizou. Usou da palavra o 
vereador Edvaldo Barbosa agradeceu a Deus cumprimentou a 
todos, seguindo parabenizou a comunidade Xicantã por terem 
tomado esta iniciativa de cobrar seus direitos, disse que conhece a 
região e que esta  precisa ser olhada com carinho, disse que não 
concorda que o colono der o combustível, pois são pessoas 
humildes, deixou sua preocupação com colônia Jauarí, disse o 
inverno está se aproximando e nada está sendo feito, falou ao 
colega vereador Juscelino que vai sim assinar o requerimento 
pedindo a volta da lancha do INSS, deixou sua preocupação com 
relação o que vem acontecendo com as pessoas, os suicídios isto é 
uma arte diabólica e precisa ser combatida com a ajuda de Deus, 
deixou seus pêsames a família Moreira, em seguida agradeceu e 



finalizou. Não havendo mais quem se pronunciar passou para 
Ordem do dia, foram apresentadas as seguintes materias; Req. nº 
14/2018 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno, solicitando a 
construção de um espaço cultural na sede do municipio de Prainha, 
que posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade; 
Req. nº 015/2018 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno, 
solicitando a construcao de uma casa de apoio na sede do 
municipio de Prainha, que posto em discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade; Req. nº 008/2018 de autoria do vereador 
Ivan da silva Farias, solicitando o concetimento o uso da palavra, 
aos moradores Renir e Juscenildo da comunidade Xicantã, para 
falarem sobre a recuperacao de estradas e assuntos relacionados a 
comunidade, que posto em discussão e votação foi aprovado por 
unanimidade. Não havendo matérias a serem apresentadas o 
Senhor Presidente deu por encerrada a presente Sessão, 
convidando os senhores vereadores para a Sessão do dia seguinte 
no horário regimental, nestes termos foi lavrada a presente Ata que 
depois de lida e aprovada será assinada pelo presidente, secretários 
e demais vereadores. 

 



 


