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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO BIÊNIO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, 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 dezessete horas o Senhor Presidente, Edson 

Guerra Azevedo Costa, autorizou a chamada dos Senhores Vereadores, constatada a existência de 

quórum, sob as bênçãos de Deus, declarou aberta a presente Sessão; convocou os pares a ouvirem 

uma reflexão da Bíblia que está em Josué 1:9, que diz: “Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e 

corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você 

andar”. Em seguida determinou a leitura da Ata anterior que posta em discussão e votação foi 

aprovada por unanimidade. Passou para o Pequeno Expediente, foram apresentadas as seguintes 

matérias: Ofício nº 033/2019 – GP/PMP informando a Vossa Excelência acerca do julgamento dos 

processos 200903837-00 e 200903838-00 pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM que tem 

como resultado os Acórdãos nº 31.615, que tratou da constitucionalidade do Projeto de Lei nº 

008/1997 que concedeu pensão especial aos ex-vereadores Severino Oliveira Neto e Luiz Carlos de 

Oliveira Moreira. Ofício nº 001/2019 de autoria do vereador Juscelino Macedo de Carvalho, em 

conjunto com parlamentares da Casa, encaminhado ao Senhor Álvaro Antônio Bressan – Rede Celpa; 

Ofício nº 002/2019 de autoria do vereador Juscelino Macedo de Carvalho, em conjunto com 

parlamentares da Casa, encaminhado ao Governador do Estado do Pará; Ofício nº 003/2019 de autoria 

do vereador Juscelino Macedo de Carvalho, em conjunto com parlamentares da Casa, encaminhado 

ao Senhor Promotor de Justiça da Comarca de Prainha. Requerimento de nº 001/2019 de autoria dos 

paramentares da Casa, encaminhado ao Destacamento de Polícia Militar de Prainha; e Requerimentos 

de nº  009/2019, 0010/2019, de autoria do Vereador Josué Pereira do Nascimento. Não havendo mais 

matérias a serem apresentadas, passou-se para o Grande Expediente. Franqueou a palavra aos 

vereadores. Usou da palavra o Vereador Ivan Silva, cumprimentou a todos, saudou com boa noite. 

Iniciou cobrando a execução do projeto de lei de sua autoria, intitulado de Lei da fila do banco; 

lamentou continuar vendo as pessoas passarem horas esperando na fila dos bancos, as vezes pela 

madrugada, sem ter um banheiro disponível, sem banco para sentar, no final o banco nem tem o 

dinheiro disponível, sendo um total desrespeito com o povo prainhense. Fez lembrar que este projeto 

de lei foi aprovado por esta Casa, passou quase um ano para ser sancionado pelo Prefeito, e até agora 

não houve decreto. O presidente pediu para se pronunciar, e se comprometeu a solicitar como está o 

andamento deste processo. Em seguida, mais uma vez, falou sobre a situação do Trapiche Municipal, 

que até agora nada foi resolvido. Convidou os vereadores para entrarem com pedido junto ao 

Deputado Junior Hage para a recuperação da PA 419. Retificou a data da reunião do Projeto de sua 

autoria que pretende mobilizar as cidades de Prainha e Monte Alegre para pedir o asfaltamento das 

estradas que ligam as cidades citadas; estava marcada para o dia 01 de maio, na comunidade do 

Limão, por motivo das chuvas será em outro momento, mas que continuará mobilizando os colegas 

vereadores, a população em geral e as comunidades, de ambas as cidades, assim como deputados, 

senadores, e demais autoridades estaduais e federais. O vereador fez um pedido ao Poder Público 

Municipal que libere as ruas que foram pavimentas com bloquete, que até agora encontram-se 

interditadas, os moradores estão sem acesso as suas residências; pediu que liberem as vias para o 

povo andar, trafegar, que se não está pronto, porque não deu fazer, não deu de terminar, mas que 

liberem, e quando voltar o trabalho, que fechem para finalizar. Citou que o muro do hospital caiu, e 

que o muro da Garagem vai cair também, correndo o risco de uma criança no caminho da escola possa 
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ser atingida pelo desabamento do muro da Garagem. Colocou a saúde em questão, que no hospital 

municipal, não tem raio-x, não tem os exames disponíveis, não tem remédio, e até o cafezinho é 

negado pela diretora do hospital, segundo ele, a diretora disse que só tem café para os funcionários, 

fato este nunca visto pelo vereador, chegar ao ponto de escassear bolacha para as pessoas. Como 

prova de suas falas, apresentou uma senhora deficiente que teve o transporte para retornar a sua casa 

negado pela diretora do hospital; a senhora que estava na plateia, confirmou o que foi dito. Desta 

maneira, o vereador solicitou uma reunião com todos os vereadores a pedido da mulher no final da 

sessão. O Vereador disse que nada é feito, que a Casa não pode ficar desmoralizada, que algo precisa 

ser feito, o hospital não pode negar o transporte ao paciente. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou 

da palavra o Vereador Josué Nascimento, saudou ao presidente, aos vereadores, os funcionários da 

casa e demais presentes, o vereador agradeceu a Deus pela oportunidade de representar o povo, se 

reportou ao vereador Ivan Silva, pois nada está sendo feito, mas ele está fazendo o papel dele, disse 

que não se pode perder a esperança, pois segundo ele, o que falta é interesse, falta vontade de fazer 

as coisas acontecerem. Lembrou o Ex Prefeito Sérgio Pingarilho que muitas vezes foi criticado 

injustamente, porém na gestão dele viu obras serem entregues, diferente do governo passado, 

diferente do atual governo, que não estão entregando nada. O vereador citou que junto com o vereador 

“Benoca” solicitaram ao governo do Estado a presença da SETRAN na margem direita, 

reivindicando, cobrando, porque é uma falta de respeito com aquela população; disse que não sabia 

que a SEFA esteve em Prainha, que os produtores rurais não foram avisados, que perderam por não 

conseguir fazer o cadastro para vender os seus produtos para a merenda escolar. Pediu que o Poder 

Executivo tenha respeito com Santa Maria e Boa Vista do Cuçari, a exemplo do recurso arrecadado 

para Iluminação pública, que seja distribuído de igual maneira entre a margem esquerda e margem 

direita. Citou que solicitou ao Zequinha Marinho, na época vice-governador do Estado, hoje Senador 

do Pará, para ele mandar um secretário da SETRAN para margem direita, teve o pedido atendido. 

Recentemente na região da Providência interditaram a estrada para pedir combustível, pois tem as 

máquinas, mas não tem combustível para abastecer. O vereador tem um projeto para ser apresentado 

nesta Casa, inclusive vai apresentar ao Governador do Estado, durante o governo itinerante. O 

vereador quer união desta Casa para cobrarem junto aos deputados que foram eleitos com a ajuda do 

nosso munícipio e nada fazem, não é à toa que há 12 anos o vereador chega a sede do município e 

tem que se deparar com os enormes buracos na frente da Câmara Municipal. Agradeceu ao presidente 

pelo empenho e condução responsável desta Casa e que quando for possível vão estar abraçados com 

o executivo, mas que em certos momentos o poder executivo vai ter que fazer o dever de casa, e a 

Câmara vai continuar cumprindo com o seu papel. Citou que esteve na comunidade Pirisca, Santa 

Maria, e Boa Vista do Cuçari, fazendo entrega de mais de mil certidões de nascimento, gratuitamente. 

Confirmando que está fazendo a sua parte, e que não pode deixar de lembrar que o papel do executivo 

é um e o do legislativo é outro. Com orgulho disse que está fazendo sua parte e muito bem feito, por 

essa razão ele e os seus pares tem que permanecer de cabeça erguida; citou que no posto de saúde não 

tem remédio, e que o problema é a licitação, falou que é inadmissível essa situação, também falou 

que faz dias que Boa Vista do Cuçari está sem água, pois a caixa d’água quebrou, e o poder executivo 

não faz nada; repetiu que algumas coisas é dinheiro, mas outras é a falta de vontade. Em seguida 

agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador Agnaldo Magno, agradeceu a Deus a 

oportunidade, saudou os presentes, os nobres Vereadores, os funcionários. Pediu aos seus pares que 

no encontro com o Governador do Estado apresente a situação das ruas feitas de bloquete, pois já vai 

fazer aniversário; como morador da rua ele se sente prejudicado, pois não consegue passar com seu 

veículo, muitas vezes até danificando. Citou que fica revoltado com essas empresas fajutas que não 

fazem o serviço direito; que no caso destas ruas de bloquete aterraram tanto o solo que não tem por 
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onde a água da chuva escoar, e inclusive com as últimas chuvas a água está empossando e chegou a 

entrar na casa do seu vizinho. Disse que a pessoas precisam trafegar na rua, cumprindo com direito 

de ir e vir. Se reportou ao vereador Ivan Silva e lembrou que quando trabalhava no hospital recebia a 

ordem de não levar o paciente na casa, mas na hora de levar o funcionário podia, ressaltou que não 

são todos os casos e que não é isso que vai quebrar o sistema de saúde, o paciente merece respeito.  

Retornou ao assunto das ruas e falou da rua Frei Raimundo, Bairro Açaizal, a empresa responsável 

pela obra recebeu para fazer o serviço e não fez direito, a cratera está aberta. Pediu que os processos 

de licitações sejam feitos com responsabilidade. Também enalteceu a fala do vereador Ivan Silva 

sobre a Lei da Fila do Banco. Pediu também ao Presidente, tendo em vista que não tem líder do 

governo, teve que se reportar ao mesmo, para rever a questão da iluminação pública. Também falou 

sobre o Trapiche Municipal que nada foi feito. Citou a Secretaria de Transporte quanto a manutenção 

das máquinas, e também sobre a necessidade de combustível para realizar o trabalho. Agradeceu a 

Deus e finalizou. Usou da palavra o Vereador Edvaldo Gomes Barbosa, cumprimentou ao presidente, 

aos colegas vereadores, os funcionários, e público presente. O vereador disse que estava atento aos 

colegas que se pronunciaram, na ocasião agradeceu ao governo quanto a recuperação do Ramal do 

Traíra, Ramal do Jeju, Ramal do Km17. Se congratulou com os seus pares, se reportou ao vereador 

Ivan Silva, disse há um desrespeito por parte do executivo com esta Casa, e isso inclui os secretários 

municipais, que não atenderam ao pedido para fornecer o planejamento. Se direcionou ao vereador 

Ivan Silva sobre o projeto de Lei aprovado esta Câmara, e tem que ser executado. Questionou que 

não há líder de governo ainda, e que fica difícil essa situação. Neste caso pediu ao Presidente que 

verifique também a situação dos ramais: Km 13, Cascudo, Bom Sossego, Riacho Doce, Majari, 

Cupim de Baixo, Pai Mateus, Ramal do Túlio, Corginho, Escondido I e II, Cacoal, Rabo Assado, 

Preciosa, Sombra da Mata, Castanhal e Água Branca do Caminaú. Corroborou com o vereador Josué, 

pois estão fazendo o seu trabalho, dando entrada em requerimentos, ofícios, encaminhando tanto ao 

Governo Municipal, quanto ao Estadual. O Vereador recebeu uma informação de que a Merenda 

Escolar chegou. Disse que recebeu do Ministério Público em resposta, sobre a situação do Trapiche 

Municipal, que a prefeitura respondeu ao Ministério Público dizendo que já fez reparos no Trapiche, 

o que causou espanto, pois não é do conhecimento da população, nem dos vereadores, disse que vai 

apurar essa informação. Citou a situação da escola São João, Ramal do Jeju, que até agora não teve o 

requerimento respondido, pediu respostas. Reportou-se quanto a saúde, disse que não aceita o 

problema da falta de remédios seja licitação; disse que um aluno passou mal na escola Jarbas 

Passarinho, foi ao posto de saúde, e não tinha nem analgésico. Citou ainda que no Cupim não tem 

carro de lixo, uma cobrança feita pela comunidade. Falou sobre o sistema de água do Km 17, que 

sofre com problemas de falta de água, e que o Prefeito garantiu que ia cavar o poço, mas agora mudou 

e estão oferecendo dez mil para fazer parceria para a comunidade fazer, esse valor não vai ser 

suficiente. O Vereador deixou o seu repúdio pelo desrespeito com esta Casa. Em seguida agradeceu 

e finalizou. Usou da palavra o Vereador Juscelino Carvalho, agradeceu a Deus, cumprimentou a 

todos. Solidarizou-se com o discurso dos colegas, reforçou a fala sobre a questão do Trapiche 

Municipal, disse que é lamentável não ser resolvido, que falta interesse, citou que poderia ser feito 

parceria com as madeireiras; na oportunidade falou sobre a iluminação pública na Boa Vista do 

Cuçari, que sofre com esse problema. Também questionou a falta de líder de governo. Passou a falar 

sobre a saúde, disse que não tem nem lençol para os pacientes. Reportou-se ao vereador Josué quanto 

ao abastecimento de água de Boa Vista do Cuçari, não pode permanecer assim. Citou que esteve no 

INSS solicitando a vinda do INSS para fazer o atendimento nas comunidades, e brevemente estarão 

vindo ao munícipio, celebrou como uma vitória de todos, pois teve o apoio dos pares. Na oportunidade 

citou também ofício encaminhado a Marinha do Brasil, para que seja realizado curso de formação, o 
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que possibilitará preparação profissional e geração de empregos, disse que o ofício já foi respondido 

e aceito. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador José Benedito da Silva 

Furtado, cumprimentou a todos. O vereador Josué pediu a palavra e parabenizou o Vereador José 

Benedito que aniversariou no dia 12 de março, ressaltou o trabalho desempenhado pelo vereador, 

pelo empenho e dedicação. Também o Vereador Edvaldo saudou o Vereador José Benedito, ressaltou 

que não é fácil a reeleição e ele alcançou com êxito. Retomando a palavra o Vereador José Benedito 

disse que iria ser breve nas suas colocações, concordou com os seus pares nos assuntos que foram 

abordados, disse se sentir feliz e honrado por seis anos de trabalho nesta casa. Na oportunidade falou 

sobre a visita técnica realizada junto com o Conselho Tutelar nas creches da cidade, criticou a 

dificuldade que os professores da educação infantil passam, para se desdobrar no atendimento dos 

alunos, disse que é complicada a situação da professora acompanhar um aluno no banheiro e ter que 

deixar os outros sozinhos, pois não tem esse suporte. Disse que foi muito proveitoso a parceria que 

fizeram, o Conselho Tutelar desempenhou com excelência sua função e vai produzir um relatório 

sobre a situação que será posteriormente apresentado nesta Casa, também ao Secretário de Educação 

e ao Ministério Público. Desmentiu o boato de que ele e vereador Ivan Silva queriam prejudicar os 

trapicheiros, pedindo a interdição do Trapiche Municipal, ressaltou que é exatamente ao contrário, é 

para a melhoria dos trapicheiros, passageiros e demais. Falou sobre a indignação de não ter desde 

janeiro até agora líder do governo, perguntou qual é a dificuldade em escolher? Se reportou ao 

Vereador Edvaldo, quanto a questão da água, na comunidade Santíssima Trindade estão carregando 

água na lata há 3 meses, estão com a bomba quebrada, os representantes da comunidade já reuniram 

com o governo e até agora nada de solução. Congratulou com Presidente sobre a iniciativa de se fazer 

presente no Governo Itinerante. Na oportunidade que terão de conversar com o governador, solicitou 

colocar em pauta a situação da Escola Municipal Pretextato da Costa Alvarenga, a fim de que seja 

definido de quem é a responsabilidade pelo prédio, que se encontra em situação precária, inclusive o 

conselheiro tutelar pediu para os vereadores fazerem visita na escola e contatar a situação. Fez um 

apelo ao Secretário de Educação quanto a construção da escola da comunidade Ipiranga, Guajará, 

atualmente as aulas funcionam no barracão; disse que tem madeira para a construção desde a gestão 

passada, mas não há respostas quanto a construção, e que não entende qual é a dificuldade. Reportou-

se ao vereador Ivan Silva, quanto ao asfaltamento da PA 419 e PA 254, que há a oportunidade de 

colocar essa questão para o governador do Estado. Ressaltou que está desempenhando seu trabalho e 

quer ser visto como colaborador deste município. Desejou que a visita que será feita ao governador 

tenha êxito e que alcancem os objetivos, trazendo melhoria para o município de Prainha. Falou sobre 

a felicidade de alcançar os 41 anos de vida, celebrando com a sua família, pais, irmãos e amigos. Em 

seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador Waldemir Ferreira, cumprimentou a todos, 

saudou com boa noite. Iniciou dizendo que não quer ser repetitivo, que também não pode defender o 

indefensável, mas que falará sobre a situação da saúde em primeiro lugar; questionou a falta dos 

médicos, do Programa Mais Médicos, que é necessário pedir resposta do Governador do Estado, sobre 

a falta de médicos nas comunidades que mais necessitam, criticou o atual Governo Federal dizendo 

que se eles não querem os médicos cubanos, então que tragam os médicos brasileiros para trabalharem 

nos postos de saúde, fazendo o atendimento da população. Se reportou ao Presidente da Câmara, por 

não tem líder de governo, questionando o fato de ter apenas um médico na sede do município, que 

faz o TFD, faz as cirurgias e ainda faz as consultas. Como resultado mencionou a Senhora, antes 

citada pelo vereador Ivan, que estava na plateia. Disse que antes, mesmo sem remédios as 

comunidades tinham o médico, mas agora não têm nem um, nem outro. Prosseguiu dizendo que não 

vê até o momento perspectivas para a saúde, para a educação, para a infraestrutura do município.  

Disse que esteve na Boa Vista do Cuçari com o prefeito e aproveitou para tratar da situação das ruas. 
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Disse que fizeram mutirão para fechar os buracos na Santa Maria do Uruará, com recursos próprios, 

saudou o Senhor Eugênio Pires que cedeu uma máquina e doou brita para recuperação das ruas. Falou 

que no Itamucuri não tinha merenda escolar; que na Santa Maria os professores estavam fazendo 

vaquinha para comprar a merenda escolar dos alunos da educação infantil.  Disse que não se pode 

aceitar que o problema seja a licitação. Registrou que o seu mandato não está a serviço do executivo, 

o seu mandato está a serviço do povo. Disse que tem prestado conta com o povo sobre o seu mandato, 

e que o prefeito deveria fazer o mesmo, e colocar a real situação do município. Em seguida agradeceu 

e finalizou. Depois da palavra dos vereadores, o Presidente passou para Ordem do dia. Foram 

apresentadas as seguinte matérias para aprovação: Requerimento de nº 005/2019, de autoria do 

Vereador Josué Pereira do Nascimento, solicitando a construção de uma Escola com 02 (duas) salas 

de aula na Comunidade Pirisca – Região do Itamucuri; Requerimento de nº 006/2019, de autoria do 

Vereador Josué Pereira do Nascimento, solicitando implantação de um aparelho de 

eletrocardiograma, no posto de saúde do Distrito de Boa Vista do Cuçarí; Requerimento de nº 

007/2019, de autoria do Vereador Josué Pereira do Nascimento, solicitandoo o aumento da carga 

horária do Odontólogo do posto de saúde do Distrito de Boa Vista do Cuçarí – Região Cuçarí; 

Requerimento de nº 008/2019, de autoria do Vereador Josué Pereira do Nascimento, solicitando 

construção de um Microssitema de de Abastecimento de Água para atender o bairro Planalto, no 

Distrito de Boa Vista do Cuçarí; Requerimento de nº 001/2019 de autoria dos parlamentares da Casa, 

encaminhado ao Destacamento de Polícia Militar de Prainha, para que o referido orgão fique 

responsável em fazer o ordenamento dos eventos de Rally nesse município de Prainha. Assim, posto 

em discussão e votação pelo Presidente, foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores; não 

havendo mais 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 

e pelo 1º Secretário, em conformidade com o Artigo 128, Parágrafo 8º, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis. 
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