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ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO BIÊNIO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

Aos quinze dias do mês de abril 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, estavam presentes os 

vereadores: Agnaldo Teles Mágno, Arivaldo da Silva Nunes, Edvaldo Gomes Barbosa, Edson Guerra 

Azevedo Costa, Ivan da Silva Farias, José Benedito da Silva Furtado, Josué Pereira do Nascimento, 

Juscelino Macedo de Carvalho, Orivaldo Oliveira Ferreira e Waldemir Oliveira Ferreira; constatada 

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

pares a ouvire uma reflexão da Bíblia que está em 1 Coríntios 6:14, que diz: “Por seu poder, Deus 

ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará”. 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 de Nº 034/2019 – PMP/SEMAP, que encaminha 

cópia do Decreto Nº 010/2019 – PMP/GP, que decreta ponto facultativo nas repartições públicas 

municipais no dia 18 de abril de 2019, em virtude das celebrações religiosas da Semana Santa; Ofício 

de Nº 032/2019 – PMP/SEMAP, que dispõe sobre a constituição do serviço de Inspeção Sanitária em 

Estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e dá outras providências, no município 

de Prainha; Comunicado CT.GCGR/GRO-010/19 – (546-CM), da Companhia Telefônica Claro 

Brasil S/A, que informa ao Presidente da Câmara Municipal de Prainha, na sua área de prestação de 

serviço, as previsões de metas de universalização a serem cumpridas no ano corrente. Não havendo 

mais matérias a serem apresentadas e nem quem fizesse uso da palavra, passou-se para o Grande 

Expediente. O Presidente franqueou a palavra. Fez uso da mesma o vereador Ivan da Silva Farias; 

cumprimentou a todos os presentes, em seguida perguntou ao Presidente quem era o líder do governo. 

O Presidente pediu a palavra e disse que o líder do governo era o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira, 

e que seria oficializado no dia seguinte. Em retomada, o vereador Ivan Silva cobrou o decreto do 

Projeto de Lei de sua autoria, que trata sobre as filas nos Bancos; disse que pode vir a se recusar a 

aprovar os projetos vindos do Executivo em retaliação ao atual governo; criticou a falta de merenda 

escolar na Escola José Alfredo da Silva Hage; disse que a escola da Comunidade Malval está com as 

atividades paralisadas por falta de pagamento do aluguel do prédio; criticou o governo quanto ao 

estado das ruas da cidade; enfatizou que tem feito o seu papel, e tem desempenhado a sua função 

como vereador; disse que tem acompanhado o sofrimento do povo diante das condições da saúde 

municipal; pediu ao prefeito que assumisse as falhas de sua gestão; desta maneira, agradeceu e 

finalizou. O Vereador Agnaldo Teles Mágno usou da palavra, saudou a todos os presentes e na 

oportunidade reportou-se ao projeto de Lei do Vereador Ivan Silva, e disse também que pode vir a se 

recusar a aprovar os projetos vindos do Executivo em retaliação ao atual governo; convidou os nobres 

pares a fazerem a fiscalização da merenda escolar; citou a situação da rua Frei Raimundo, no bairro 

Açaizal; disse que não adianta lutar contra a chuva, mas que é necessário fazer os reparos nas vias; 

criticou o sucateamento das máquinas da Secretaria de Obras; em seguida, agradeceu e finalizou. 

Usou da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado, que cumprimentou a todos; citou que no 

dia 02 de abril esteve com os vereadores de Monte Alegre, juntamente com o vereador Ivan Silva, 

para tratar da importante reunião sobre o projeto de pavimentação da Rodovia PA-419 e Rodovia PA-

254; enalteceu a vereadora France Vasconcelos pela grande contribuição neste projeto; pediu a 

discussão do PPA e da LDO; convidou para uma reunião que acontecerá com parlamentares na cidade 
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de Almeirim; cobrou recuperação do Trapiche Municipal; criticou a situação do Hospital, disse que 

acompanhou diretamente durante três dias, e que viu a falta de médico, a falta dos exames de raio-x, 

a falta de lençol nos leitos; criticou o fato de até o presente momento o muro que caiu ainda não ter 

sido construído; disse que a Direção do Hospital, por meio de ofício, se negou  a dar informações 

internas, que seriam importantes para o desempenho de sua função como fiscalizador; criticou o fato 

de estar sendo impedido de fazer o seu trabalho, e que irá recorrer ao Ministério Público neste caso; 

pediu atitude dos parlamentares da Casa; disse que pretende mobilizar para fazer CPI nas secretarias 

do governo; pediu quebra de sigilo de todos os setores; informou que fará visita na comunidade do 

Malval para apurar a situação da paralisação das aulas; e que o governo precisa fazer planejamento; 

em seguida, agradeceu e finalizou. O vereador Arivaldo da Silva Nunes usou da palavra; saudou aos 

presentes; se reportou aos pares e se comprometeu em apoiar a CPI; criticou o secretário de Obras; 

alertou para o enriquecimento anormal de algumas pessoas do governo, situação que precisa ser 

apurada em CPI; disse que a situação de muitas famílias do município é precária; citou a Comunidade 

do Ipanema, pedindo o conserto do gerador de energia; pediu providências quanto a situação das ruas; 

agradeceu ao governo pois teve o pedido atendido quanto a iluminação pública; parabenizou o 

governo por ter solucionado o problema da caixa d’água de Boa Vista do Cuçari, porém agora a 

bomba de água queimou e precisa de conserto; pediu reparo no Trapiche Municipal; se reportou ao 

líder de governo pedindo um olhar especial para a saúde; parabenizou os funcionários da Casa, assim 

como o trabalho desempenhado pelo Presidente; agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 

Edvaldo Gomes Barbosa; cumprimentou todas as pessoas presentes; iniciou parabenizando pela 

escolha do líder de governo; se reportou ao vereador Ivan Silva citando a situação ruim dos ramais 

do Km 13 e Km 17; disse que há um fazendeiro disposto a contribuir junto ao governo para a 

recuperação dessas estradas; pediu planejamento para o uso dos cinquenta mil litros de combustível 

que o município ganhou do Estado; se reportou ao vereador José Benedito, e disse apoiar a CPI; se 

solidarizou com o vereador Ivan Silva e José Benedito pela iniciativa para a pavimentação da PA-

419 e PA-254; informou que também vai estar na Comunidade do Malval, para apurar a situação da 

paralisação das aulas; disse que o executivo precisa se justificar quanto ao projeto de Lei da Fila dos 

Bancos do vereador Ivan Silva, e que partilhará da represália se não tiver resposta. O Presidente pediu 

a palavra para registrar que já encaminhou ofício pedindo esclarecimentos sobre o Projeto de Lei da 

Fila dos Bancos, e está aguardando resposta. Retomou a palavra o Vereador Edvaldo Barbosa para 

agradecer e finalizar sua fala. O Vereador Orivaldo Oliveira Ferreira fez uso da palavra; 

cumprimentou os presentes; iniciou dizendo que aceitou o desafio de ser líder do governo na Câmara 

Municipal de Prainha num momento difícil, que o intuito é de contribuir; se reportou ao Vereador 

Ivan Silva, disse pedirá esclarecimentos sobre o projeto de Lei já citado, e que em caso de veto do 

executivo se juntará aos parlamentares na prerrogativa de manter parcialmente ou derrubar o veto; 

pediu informações quanto a Escola da Comunidade do Malval para encaminhar ofício pedindo 

providências; disse que fez pedido e está aguardando o planejamento de todas as secretarias do 

governo; parabenizou o Governador do Estado por ter atendido os parlamentares desta Casa; pediu a 

palavra o Presidente, pediu ao agora líder do governo que faça a articulação para que os vereadores 

tenham conhecimento do plano de ações do governo, para o bom desempenho da função. Retomou a 

palavra o vereador Orivaldo dizendo que mais de quarenta mil pessoas serão atendidas pela 

recuperação e ampliação da estrada de que liga Santa Maria a Santarém-Mirim, conquista garantida; 

também agradeceu ao governador por cinco quilômetros de asfalto, mas disse que não é o suficiente; 

disse que o município está em estado de calamidade pública; quanto a educação disse que no momento 

se conformará com a reforma e ampliação na Escola Ezilda Aragão Brasil, dando espaço para o 

Distrito de Boa Vista do Cuçari ganhar uma escola nova; questionou o fato do Estado não ter feito 

mailto:cmpprainha@gmail.com


 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA 

 

 

 

3 de 3 

Avenida Coatá, Nº 500, Bairro São Sebastião | CEP: 68130-000 | Prainha - Pará 

CNPJ/MF: 10.220.671/0001-11 | E-mail: cmpprainha@gmail.com 

processo seletivo para contratação de funcionários de apoio do Ensino Médio na margem direita, 

lembrou que não é responsabilidade do governo municipal a contratação destes funcionários; 

agradeceu a população da margem direita pelo mutirão para receber o caminhão papa lixo, disse que 

a coleta de lixo agora é realidade; parabenizou o poder executivo pelo trabalho feito na iluminação 

pública; em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Josué Pereira do Nascimento, 

que saudou a todos os presentes; disse que se sente honrado em representar o povo; agradeceu o 

Governador do Estado, por cinco quilômetros de asfalto, cinquenta mil litros de combustível e uma 

escola do ensino médio; pediu para que seja feita uma comissão para acompanhar a execução dos 

trabalhos da secretaria de obras diante desta oferta; disse que faltou planejamento no encontro com o 

Governador; criticou a falta de coordenação local do ensino médio na margem direita; disse que falta 

políticos que representem o povo, que conheçam as necessidades da população; se reportou ao 

vereador José Benedito e citou a máquina Patrol que conseguiram com muito esforço e hoje está 

parada. O vereador Agnaldo pediu a palavra e disse que no encontro com o governador foi 

apresentado projeto de asfaltamento para o bairro do Açaizal, e que os cinco quilômetros devem ser 

destinados para o bairro.  Retomou a palavra e parabenizou o Presidente pela iniciativa de homenagear 

pessoas relevantes no trabalho social em função do município; em seguida agradeceu e finalizou. 

Pediu a palavra o vereador Agnaldo para parabenizar o Sistema de Comunicação Voz Prainha por 

dez anos de trabalho dedicados ao esporte prainhense. Não mais havendo quem fizesse uso da palavra, 

o Presidente passou para Ordem do dia. Foram apresentadas as seguintes matérias para aprovação: 

Requerimento de Nº 005/2019 de autoria do Vereador José Benedito da Silva Furtado, solicitando a 

contratação de um segurança para o Hospital Municipal Wilson Ribeiro e um para o Posto de Saúde 

de Santa Maria do Uruará, que posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade; 

Requerimento de Nº 005/2019 de autoria do Vereador Agnaldo Teles Mágno, solicitando a conclusão 

do serviço de Iluminação Pública no bairro São Benedito, na Cidade de Prainha; Requerimento de Nº 

006/2019 de autoria do Vereador Agnaldo Teles Mágno, solicitando a regravação do hino do 

Município de Prainha, para que haja um melhoramento, tanto vocal, quanto instrumental; que posto 

em discussão e votação foram aprovados por unanimidade; e Projeto de Resolução Nº 002/2019 que 

adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, instituído e administrado pela Federação 

das Associações de Municípios do Estado do Pará – FAMEP, como meio oficial de comunicação dos 

atos normativos e administrativos da Câmara Municipal de Prainha, que posto em discussão e votação 

foi aprovado por unanimidade, em conformidade com os Artigo 143, inciso V, e Artigo 121 - que 

dispõe sobre as proposições em regime de urgência especial ou simples e aquelas com pareceres ou 

para as quais não sejam estes exigíveis ou tenham sido dispensados prosseguirão sua tramitação na 

forma do disposto no Título VI - ambos do Regimento Interno. Não havendo mais matérias a serem 

apresentadas para a aprovação, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente Sessão, convidando 

os senhores vereadores para a sessão 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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