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ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO BIÊNIO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

Aos quatorze 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 dezenove 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 1 João 4:16, que diz: “E nós conhecemos e cremos no amor que Deus 

nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus, e Deus, nele”. Em seguida determinou a 

leitura da Ata anterior que posta em discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Passou para 

o Pequeno Expediente. Não havendo matérias a serem apresentadas e nem quem fizesse uso da 

palavra, passou-se para o Grande Expediente. Usou da palavra o Vereador Ivan da Silva Farias. 

Cumprimentou a todos em seguida iniciou dizendo que a resposta que o Prefeito deu ao Ministério 

Público sobre a situação do Trapiche Municipal, não era verdadeira, segundo ele, não houve nenhum 

reparo ou reforma no Trapiche, continuou dizendo que tal atitude é quebra de decoro. Disse ainda 

que esta Casa não pode aceitar essa resposta. Dirigiu-se ao Vereador Waldemir Ferreira e disse que 

o mesmo já usou a tribuna da Casa para dizer “que o prefeito só erra quando o vereador quer”. Em 

seguida reportou-se sobre a questão da saúde, citou que recebeu reclamações, disse ainda que a 

situação do hospital é crítica, até a alimentação é péssima. Segundo ele, a reclamação é de todos os 

lados. Falou que era preciso tomar uma providência, que a situação está insustentável. Continuou 

dizendo que a população clama por uma providência. Ressaltou que no seu mandato sempre cobrou, 

fez seu trabalho, e que nunca se negou a apoiar o governo em benefício da população. Criticou a 

Defesa Civil da gestão municipal, disse que o recurso que foi recebido, mas não foi distribuído de 

maneira correta entre a sede do município e as regiões ribeirinhas. Em seguida agradeceu e finalizou. 

Usou da palavra o Vereador Arivaldo da Silva Nunes, agradeceu a Deus cumprimentou a todos, em 

seguida reportou-se ao vereador Ivan Silva; disse que a Casa não pode aceitar a reposta dada pelo 

Executivo, disse também que é falta de respeito, inclusive é quebra de decoro. Reportou-se ao 

Presidente, dizendo que não entende por que até o momento ainda não tem líder do governo. Em 

resposta, o Presidente disse que não é ele que escolhe o líder de governo, que a demanda já foi 

encaminhada ao executivo, porém ainda não foi definida essa questão. Com a palavra novamente, o 

vereador Arivaldo disse que o governo está deixando a desejar neste quesito, pois alguém precisa 

receber as demandas desta Casa. Citou a situação de falta de energia na Região de Boa Vista do 

Cuçari, que precisa ser resolvida, cobrou reposta aos requerimentos já apresentados e aprovados sobre 

esta situação. Citou que as escolas estão sem merenda escolar, disse que é lamentável; criticou a atual 

equipe de licitação da Gestão Municipal. Citou a Escola Nossa Senhora de Nazaré I, disse que há 

uma Ala dentro da escola, que servirá para atividades diversas, que ainda não foi terminada, que a 

escola não teve o requerimento atendido para a conclusão da obra, e disse que a própria escola fará 

eventos, a fim arrecadar dinheiro para concluir a obra. Disse ainda que a situação é precária, que não 

há incentivos para a educação e demais áreas. Pediu providências quanto a falta de água no Distrito 

de Boa Vista do Cuçari. Disse que os vereadores são acusados por uma situação que não é de 

competência deles. Criticou a situação das ruas e estradas. Criticou o Secretário de Obras quanto a 

falta de planejamento para a execução e recuperação das ruas e estradas. Reportou-se quanto à questão 

do Esporte, que é de fundamental importância para os jovens, em seguida agradeceu e finalizou. Usou 

da palavra o Vereador José Benedito da Silva Furtado, cumprimentou a todos, agradeceu a Deus pela 
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oportunidade, em seguida reportou-se quanto a Saúde, dirigiu ao Presidente e perguntou: Será que a 

Secretaria de Saúde não tem dinheiro para contratar mais um médico? Disse que é humanamente 

impossível somente um médico suprir a necessidade. Citou o Secretário de Saúde, que se 

comprometeu em reestabelecer o fornecimento de passagens para os pacientes e acompanhantes do 

TFD, porém não cumpriu. Disse que a casa de apoio de Santarém funciona em situações precárias. 

Citou que recebe reclamações das funcionárias que prestam suporte para os pacientes de Prainha em 

Santarém, pela falta de assistência. Disse que os vereadores precisam fazer uma visita na casa de 

apoio de Santarém para verificar essas situações. Citou o proprietário da Balsa Ana Camila que, 

segundo levantamento obtido pelo vereador, no ano passado levava 30 passageiros de TFD e trazia 

30 passageiros de TFD, em cada viagem realizada. Criticou dizendo que não acredita nesses números; 

disse saber que há demanda, porém não nessa quantidade. Convidou para averiguar este caso; disse 

que hoje quando as pessoas mais precisam, não tem. Citou o FPM, disse que a gestão alega não ter 

dinheiro, mas que não acredita na falta de dinheiro. Se reportou ao Vereador Ivan Silva, disse que 

precisa ser investigado essa questão dos recursos. Também se reportou ao Vereador Orivaldo Ferreira, 

pediu para ele ter o mesmo empenho em denunciar ao Ministério Público, que ele tinha na Gestão 

passada. Convidou os pares para fazerem uma visita pela manhã do dia seguinte no Trapiche 

Municipal. Em seguida mandou um abraço para as comunidades de Vila Canaã e São Judas Tadeu 

que acompanhavam a sessão pelas redes sociais. Criticou a Secretaria de Educação, disse que a 

secretaria quis colocar uma comunidade contra a outra; mas o Ministério Público garantiu o 

funcionamento das aulas nas duas comunidades; disse que durante a visita ao Governador em 

Santarém, quer buscar e trazer junto aos colegas, a solução para o bairro Açaizal, e demais bairros 

que sofrem com a erosão do solo. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador 

Orivaldo Oliveira Ferreira. Cumprimentou a todos. Iniciou agradecendo ao Executivo Municipal que 

em tempo recorde fizeram a recuperação do Sistema de Água da comunidade São José. Em seguida 

propôs aos pares uma reunião com o prefeito, para encaminhar e resolver de uma vez por todas a 

situação da falta de água do Bairro Planalto e também Boa Vista do Cuçari. O Vereador trouxe a 

relação nominal dos contratos feitos pelo Governo passado, para apresentar a causa dos problemas 

atuais; disse que já denunciava, há muito tempo, a incompetência e irresponsabilidade do governo 

passado. Acusou o Governo passado de ter roubado. Disse também que a empresa JVA junto com a 

ex-prefeita, apatolaram um milhão quinhentos e nove mil reais do barco/hospital. Disse que foram 

quase oito milhões roubados, atestou ter provas. Continuou dizendo que roubaram o dinheiro da 

quadra de esportes da Escola José Alfredo Silva Hage. Disse que roubaram o dinheiro da UBS do 

Vira Sebo. Reportou-se ao vereador José Benedito, e disse que vai ao Ministério Público, cobrar 

providência porque já fazem três anos. Prosseguiu dizendo que roubaram mais de quinze milhões do 

INSS dos professores. Se dirigindo ao vereador José Benedito, disse que o resultado está no hospital. 

Prosseguiu dizendo que o FPM está comprometido. Prosseguiu dizendo que vai cobrar do Ministério 

Público o julgamento desses processos. Disse que se o Prefeito assinou ofício dizendo que fez reparos 

no Trapiche Municipal, e não fez, ele terá que se retratar. Disse que novecentos mil da Orla de Prainha 

foi apatolado, que a medição municipal e estadual apontou o uso dos recursos na obra de apenas 

trezentos mil. Criticou o Presidente da República que, segundo ele, deu de presente a retirada dos 

cinco médicos do Programa Mais Médicos, que estavam no município. O Vereador disse que o 

município não tem receita para pagar dois médicos, com salário de trinta ou quarenta mil reais. Citou 

as famílias Hage e Abreu, disse que estão em processo judicial. Ressaltou que na hora que o 

Ministério Público julgar as ações, o município sairá da inadimplência. Prosseguiu destacando a 

presença do Governo Estadual em Santarém. Criticou o processo de licitação. Entretanto, disse que 

antes os funcionários ficavam até cinco meses sem receber, que se falava em trabalho voluntário. 
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Falou que no dia seguinte estarão se reunindo com Prefeito, para tratar a falta de água nas 

comunidades que tiveram problemas e também a questão do carro do lixo, quanto ao planejamento. 

Em seguida agradeceu e finalizou. O Vereador Ivan Farias pediu o direito de resposta. O Presidente 

concedeu. Em reposta disse que o governo não pagou o INSS nos anos de 2017 e 2018, por isso o 

INSS está engolindo o FPM. O Vereador José Benedito pediu o direito de resposta. O Presidente 

concedeu. Em resposta disse que o governo passado não foi mil maravilhas, mas que o vereador 

precisa fazer o mesmo agora. Usou da palavra o Vereador Josué Pereira do Nascimento. 

Cumprimentou a todos. Em seguida disse que na reunião que os vereadores fizeram para tratar dos 

encaminhamentos, será pauta para o encontro com o Governador, o pedido para recuperação e 

ampliação da estrada que liga a região da margem direita a Santarém. Disse que o requerimento sobre 

o Sistema de Água do Bairro Planalto até agora não foi atendido. Também disse que falta vontade 

para resolver a situação da caixa de água que quebrou no bairro Mucajá, em Boa Vista do Cuçari; 

disse ainda que a coleta de lixo precisa ser feita na referida Comunidade. Reportou-se sobre a 

iluminação pública, quanto à distribuição dos recursos arrecadados pelo município. Disse que a 

situação é triste, que a população é enganada pelo discurso dos governantes. Fez uma crítica, pois o 

prefeito não estava presente na audiência feita com os deputados em Belém para pedir providências 

para a população. Elogiou o Prefeito de Monte Alegre, que conseguiu recursos para orla e para 

asfaltamento com o Ministro da Integração. Disse que o Prefeito não tem assessor nos principais 

poderes da esfera estadual e federal para representar o município. O vereador parabenizou o 

Presidente da Câmara e também o Prefeito que esteve presente numa reunião realizada pela manhã. 

Reportou-se ao vereador Ivan Silva, e disse que não há outro jeito para Prainha se o executivo não se 

atentar para a agricultura, criação de peixe, pecuária e para políticas alternativas de produção. Em 

seguida agradeceu e finalizou. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra, o Presidente passou 

para Ordem do dia, foram apresentadas as seguintes materias: Requerimento  de nº 002/2019, de 

autoria do vereador Waldemir Oliveira Ferreira, solicitando a reforma da Escola da Comunidade 

Paraíso, localizada na Região do Itamucuri, Requerimento de nº 003/2019, de autoria do vereador 

Waldemir Oliveira Ferreira, solicitando a contratação de um veículo para a coleta de lixo no Distrito 

de Santa Maria do Uruará, no município de Prainha, que posto em discussão e votação foram 

aprovados por unanimidade. Requerimento nº 001/2019, de autoria do Vereador Edvaldo Gomes 

Barbosa, solicitando a construção de uma escola com 12 salas de aula, na sede do município de 

Prainha, Requerimento nº 002/2019, de autoria do Vereador Edvaldo Gomes Barbosa, solicitando a 

aquisição de uma fábrica de bueiros, para o município de Prainha, Requerimento nº 003/2019, de 

autoria do Vereador Edvaldo Gomes Barbosa, solicitando a construção de Porto Graneleiro, para o 

município, de Prainha, Requerimento nº 004/2019, de autoria do Vereador Edvaldo Gomes Barbosa, 

solicitando a construção do muro da Escola Jarbas Gonçalves Passarinho, localizada na Vila 

Jatuarana, município de Prainha, que posto em discussão e votação foram aprovados por 

unanimidade. Requerimento nº 003/2019, de autoria do Vereador Agnaldo Teles Mágno, solicitando 

o serviço de recuperação das ruas do Bairro São Sebastião, município de Prainha, Requerimento nº 

004/2019, de autoria do Vereador Agnaldo Teles Mágno, solicitando a ampliação com 04 (quatro) 

salas de aula a Escola Ruth Baia da Rocha, que posto em discussão e votação foram aprovados por 

unanimidade. Requerimento nº 001/2019, de autoria do Vereador Arivaldo da Silva Nunes, 

solicitando a aquisição de 60 (sessenta) canos de 50mm para o abastecimento de água da comunidade 

Jupindá, região Curuatinga,  Requerimento nº 002/2019, de autoria do Vereador Arivaldo da Silva 

Nunes, solicitando a construção de uma escola com 04 (quatro) salas de aula, comunidade Jupindá, 

região Curuatinga, Requerimento nº 003/2019, de autoria do Vereador Arivaldo da Silva Nunes, 

solicitando a construção de um Microssistema de Abastecimeno de Água na Comunidade Ipanema, 
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Requerimento nº 004/2019, de autoria do Vereador Arivaldo da Silva Nunes, solicitando a construção 

de um Microssistema de Abastecimeno de Água na Comunidade Paraíso, região do Cuçari e 

Requerimento nº 005/2019, de autoria do Vereador Arivaldo da Silva Nunes, solicitando a construção 

de um Microssistema de Abastecimeno de Água na Comunidade Varadouro, região Cuçari; que posto 

em discussão e votação foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem 

apresentadas. O Senhor Presidente deu por encerrada a presente Sessão, convidando os senhores 

vereadores para a sessão do mês seguinte. 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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