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Ata da Sétima Sessão Ordinária, do Primeiro Período Legislativo, da Segunda 

Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, realizada aos 

nove dias do mês de março, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e 

cinquenta minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde de 

Xinguara, situada na Rua Petrônio Portela, sem número, Centro, em Xinguara, Estado 

do Pará, em virtude da reforma e ampliação do prédio dessa Casa, custeada pelo 

Governo do Estado do Pará e realizada pela empresa AD – Empreendimentos Projetos 

e Construção Ltda, convencionado no contrato número oito de dois mil e vinte e um, 

sendo transmitida nas redes sociais. O Excelentíssimo Senhor Presidente Adair 

Marinho da Silva, pediu à Secretária, Ilustríssima vereadora Eliane de Souza Galvão, 

para proceder à chamada dos componentes da Casa. Logo após a chamada, a 

Secretária anunciou a presença dos Ilustríssimos vereadores: Adair Marinho da Silva; 

Cícero Oliveira de Almeida; Dorismar Altino Medeiros; Ébia Regina Mendanha da 

Costa; Edvaldo Brito Rosa; Eliane de Souza Galvão; Iraci Rodrigues da Silva; 

Jaques Salvelinha Catanhede; Nelcino Lopes de Oliveira; Raimundo Coelho de 

Araújo; e Sérgio Reis dos Santos; e ausentes os vereadores Cleomar Cristani; e 

José Rosa da Silva. Após, o Presidente, em nome de Deus, deu abertura à sessão. 

Em seguida, pediu para tocar o hino nacional. Após, solicitou ao vereador Nelcino que 

fizesse a leitura de um trecho de Salmos da Bíblia e a oração do “Pai nosso”. O 

vereador Nelcino leu o Salmo vinte e três, e fez a oração do Pai Nosso. A seguir, 

foram lidas as seguintes matérias no EXPEDIENTE: - Leitura da Indicação número 

vinte e seis, de dois mil e vinte e dois, de autoria do vereador Sérgio Reis dos Santos, 

que solicita ao Prefeito Municipal: dois quilômetros de pavimentação asfáltica no 

Distrito de Rio Vermelho, Município de Xinguara; - Leitura da Indicação número 

vinte e sete, de dois mil e vinte e dois, de autoria do vereador Sérgio Reis dos Santos, 

que solicita ao Prefeito Municipal: a construção de duas pontes, uma para a vicinal 

do “Porto Rico” e a outra para a vicinal do “João do Nô”, no Distrito de Rio 

Vermelho, Município de Xinguara; - Leitura da Indicação número trinta, de dois mil 

e vinte e dois, de autoria do vereador Nelcino Lopes de Oliveira que solicita ao Prefeito 

Municipal: a montagem de “playground” na Praça da Bíblia, em frente ao 
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“Supremo Sorvetes”, em nossa cidade. O vereador Nelcino fez Requerimento 

verbal, solicitando ao Plenário a dispensa da leitura da Ata da Quinta Sessão 

Ordinária, do Primeiro Período Legislativo, da Segunda Sessão Anual, da Décima 

Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, realizada aos sete dias do mês de 

março, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e trinta e oito minutos. 

O Presidente Adair colocou em discussão, para única votação, o Requerimento verbal 

de autoria do vereador Nelcino, que solicita ao Plenário a dispensa da leitura da Ata da 

Quinta Sessão Ordinária, do Primeiro Período Legislativo, da Segunda Sessão Anual, 

da Décima Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, realizada aos sete dias do 

mês de março, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e trinta e oito 

minutos; sendo aprovado, por unanimidade. A seguir, o Presidente concedeu um 

minuto para as inscrições do PEQUENO e do GRANDE EXPEDIENTE. Como não 

houve inscritos no PEQUENO EXPEDIENTE, passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE. 

Com a palavra, o vereador Raimundo cumprimenta a todos; parabeniza os vereadores 

Sérgio e Nelcino pelas Indicações propostas nessa sessão; faz Requerimento verbal 

ao Plenário, solicitando o abono de sua falta na Sexta Sessão Ordinária dessa 

Câmara; finaliza sua palavra. Com a palavra, a vereadora Iraci, cumprimenta a todos; 

faz Indicação verbal, solicitando ao Prefeito Municipal cadeiras para o Conselho 

Tutelar de nossa cidade; faz outra Indicação Verbal, solicitando ao Prefeito 

Municipal, a pintura da praça da Bíblia, situada em nossa cidade; finaliza sua 

palavra. Com a palavra o Presidente Adair informa que a Câmara adquiriu setenta 

longarinas e caso sobrem algumas, irá consultar o Doutor Ivan se é possível realizar a 

doação diretamente ao Conselho Tutelar; caso não seja possível, irá doar à Prefeitura 

Municipal; finaliza sua palavra. Com a palavra a vereadora Eliane, cumprimenta a 

todos; parabeniza o vereador Sérgio pelas Indicações hoje propostas; finaliza sua 

palavra. Com a palavra o vereador Sérgio cumprimenta a todos; expressa que a 

construção das pontes solicitadas em uma de suas Indicações é realmente necessária; 

finaliza sua palavra. Com a palavra o vereador Nelcino, cumprimenta a todos; 

defende e pede apoio dos colegas vereadores na aprovação de sua Indicação, que 

solicita ao Prefeito Municipal a montagem de playground na praça da Bíblia; parabeniza 
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o vereador Sérgio pelas Indicações propostas na sessão de hoje; comenta que os 

vereadores visitaram o Distrito de Rio Vermelho e percebeu que a comunidade está 

precisando de apoio da Administração Pública Municipal; expõe que visitou a Vila Água 

Fria e seus moradores também necessitam de apoio do Poder Executivo Municipal. Em 

aparte, a vereadora Eliane parabeniza as Indicações verbais da vereadora Iraci e 

também parabeniza o vereador Nelcino pela Indicação, de sua autoria, proposta nessa 

sessão; finaliza sua palavra. Com a palavra novamente, o vereador Nelcino se 

despede de todos e finaliza sua palavra. Após, passou-se à ORDEM DO DIA: - Em 

discussão, para única votação, Indicação número vinte e seis, de dois mil e vinte e 

dois, de autoria do vereador Sérgio Reis dos Santos, que solicita ao Prefeito Municipal: 

dois quilômetros de pavimentação asfáltica no Distrito de Rio Vermelho, 

Município de Xinguara; a qual foi aprovado por unanimidade; - Em discussão, para 

única votação, Indicação número vinte e sete, de dois mil e vinte e dois, de autoria do 

vereador Sérgio Reis dos Santos, que solicita ao Prefeito Municipal: a construção de 

duas pontes, uma para a vicinal do “Porto Rico” e a outra para a vicinal do “João 

do Nô”, no Distrito de Rio Vermelho, Município de Xinguara; sendo aprovada por 

unanimidade; - Em discussão, para única votação, Indicação número trinta, de dois 

mil e vinte e dois, de autoria do vereador Nelcino Lopes de Oliveira, que solicita ao 

Prefeito Municipal: a montagem de “playground” na Praça da Bíblia, em frente ao 

“Supremo Sorvetes”, em nossa cidade; a qual foi aprovada por unanimidade; - Em 

discussão, para única votação, Ata da Quinta Sessão Ordinária, do Primeiro Período 

Legislativo, da Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal de 

Xinguara, realizada aos sete dias do mês de março, do ano de dois mil e vinte e dois, 

às dezenove horas e trinta e oito minutos, na sala de reuniões da Secretaria 

Municipal de Saúde de Xinguara, sendo transmitida nas redes sociais; sendo aprovada 

por unanimidade; Em discussão, para única votação, Requerimento verbal ao 

Plenário, de autoria do vereador Raimundo Coelho de Araújo, que solicita o 

abono de sua falta na Sexta Sessão Ordinária dessa Câmara; Em discussão, para 

única votação, Indicação verbal, de autoria da vereadora Iraci Rodrigues da Silva, que 

solicita ao Prefeito Municipal aquisição de cadeiras para o Conselho Tutelar de 
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nossa cidade; sendo aprovada por unanimidade; - Em discussão, para única votação, 

Indicação Verbal de autoria da vereadora Iraci Rodrigues da Silva, que solicita ao 

Prefeito Municipal a pintura da praça da Bíblia, situada em nossa cidade; a qual 

foi aprovada, por unanimidade. Após, o Presidente concedeu tempo para explicações 

pessoais, porém ninguém fez uso da palavra. Então, o Presidente agradeceu o 

comparecimento dos nobres Edis e dos cidadãos, e declarou encerrada a presente 

sessão, às vinte horas e vinte e um minutos, da qual foi lavrada esta ata por mim, 

Griziele Cândida Neves Souza Patrício, Agente de Assessoramento Superior 

Legislativo desta Casa, ocupante da função de confiança de Assessora de Processo 

Legislativo, que após ser lida e achada conforme será assinada pela Mesa Diretora da 

Câmara Municipal de Xinguara. 
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