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Ata da décima primeira Sessão Ordinária do Segundo 

Biênio da Décima Nona Legislatura da Câmara 

Municipal de Prainha. 

Aos dezesseis 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 e Waldemir Oliveira Ferreira; constatada a existência de quórum sob 

as bênçãos de Deus declarou aberta a presente Sessão; convocou os pares a ouvir uma reflexão da 

Bíblia que está em Filipenses 4:13, que diz: “Tudo posso naquele que me fortalece”. 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. O senhor presidente franqueou a palavra. O 

vereador Josué Pereira do Nascimento usou da palavra; saudou a todos os presentes; iniciou seu 

pronunciamento agradecendo ao Deputado Estadual Hilton Aguiar por ter aprovado importante 

projeto na Assembleia Legislativa do Estado do Pará; citou a importância da união e da força de 

vontade, para que mais conquistas como essa venham a ser alcançadas, beneficiando o povo 

prainhense; disse que em breve se lançará oficialmente como candidato a prefeito do município de 

Prainha para a próxima eleição municipal; lamentou a triste realidade do município, por esta razão a 

necessidade de maior articulação com o Governo do Estado; agradeceu e finalizou. Em seguida foi 

franqueada a palavra ao senhor Ozires Miranda Queiroz, que agradeceu pela oportunidade concedida; 

iniciou pedindo desculpas ao senhor presidente por ter feito um pronunciamento talvez equivocado 

num momento difícil que se sucedeu, a morte do seu irmão, este que foi funcionário desta Casa de 

Leis; disse que não se sente confortável nesta Casa, mesmo esta sendo chamada de casa do povo; 

criticou a saúde pública, segundo ele, a pior situação em quinze anos; lembrou a forma como seu 

irmão foi mal atendido no hospital; pediu que tal situação não se repita com outras pessoas; citou a 

casa de apoio de Prainha, em Santarém, dizendo que está abandonada; criticou a distribuição de fichas 

para atendimento com o médico, no hospital Wilson Ribeiro; disse que falta medicamentos, 

principalmente de pacientes que fazem controle; disse que não tem bata para os pacientes submetidos 

ao centro cirúrgico; dando continuidade, leu requerimento anteriormente apresentado nesta Casa, e 

criticou o fato de não ter obtido resposta; citou a arrecadação da iluminação pública, e apresentou 

levantamento; também criticou a situação das ruas que estão sendo pavimentas com bloquete, 

ressaltando que o povo está sendo impedido do direito de ir e vir; agradeceu e finalizou. O Presidente 

aceitou o pedido de desculpas e também se desculpou, prestou as mais sinceras condolências à 

família; em continuidade franqueou a palavra aos vereadores. Usou da palavra o vereador Ivan da 

Silva Farias; saudou a todos os presentes, desejando boa noite. Parabenizou o ex-vereador Ozires pelo 

pronunciamento; em seguida denunciou os valores absurdos que estão sendo pagos para fazer o 

transporte escolar; convidou os parlamentares para assinarem a CPI deste caso; em seguida agradeceu 

e finalizou. O vereador José Benedito da Silva Furtado usou da palavra; cumprimentou a todos e 

agradeceu a Deus pela oportunidade. Disse que participou de reunião na comunidade do Malval, 

juntamente com Conselho Tutelar e Sintepp, para apurar denúncia sobre a interrupção das aulas por 

falta de pagamento de aluguel; denunciou a falta de merenda escolar na escola da comunidade; pediu 

apoio dos nobres pares para aprovarem o requerimento já apresentado nesta Casa, que visa promover 

reunião, a fim de que a comunidade em geral assine abaixo-assinado para pedir ao Estado a 
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pavimentação das PA-419 e PA-254; criticou a saúde pública do município; disse que já pediu por 

quatro vezes o afastamento do Prefeito Davi Xavier; se reportou ao vereador Ivan Silva quanto ao 

pedido de CPI da Educação, dizendo que tem em mãos notas fiscais falsificadas, material suficiente 

para entrar com tal pedido, mas precisa da assinatura dos demais pares; lembrou que já foi relator de 

CPI na saúde, na gestão passada, e que jamais se omitiu; em seguida, agradeceu e finalizou. O 

vereador Agnaldo Teles Mágno usou da palavra; saudou a todos, disse estar feliz pela presença do 

povo na sessão; pediu providências, mais uma vez, pela situação da rua Frei Raimundo, no bairro 

Açaizal; parabenizou o ex-vereador Ozires pelo pronunciamento, confirmando as críticas à saúde; 

disse que analisará o pedido de CPI, para posteriormente assinar, respeitando o Regimento Interno; 

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

cumprimentou a todos e agradeceu a Deus pela oportunidade. Pediu para que fosse registrado a 

presença de seu irmão Valdeci, a presença do professor Rafael, professor Jackson e do senhor Carlão; 

agradeceu ao prefeito que atendeu ao pedido e se comprometeu em mandar consertar o gerador de 

energia da Comunidade Ipanema; criticou o atendimento de saúde dado ao senhor Oracy Miranda; 

criticou a saúde do município; se reportou aos vereadores Ivan Silva e José Benedito, dizendo que 

assinará o pedido de CPI depois de analisar o teor da denúncia; em seguida, agradeceu e finalizou. O 

vereador Waldemir Oliveira Ferreira usou da palavra; saudou a todos os presentes. Reportou-se ao 

ex-vereador Ozires, e se solidarizou com o mesmo pelo ocorrido, prestando condolências; disse que 

não se pode ser conivente com o que vem acontecendo com a saúde; criticou o fato do muro do 

hospital que caiu ainda não ter sido construído; disse que já apresentou requerimento nesta Casa 

pedindo esclarecimentos dos secretários municipais; disse que não vai se omitir quanto ao pedido de 

CPI, mas é preciso responsabilidade; criticou as gestões municipais que já passaram pelo município 

de Prainha; disse que a população não deve vender o seu voto; disse que o município de Prainha 

precisa de mudança de pensamento; pediu que seja feita reflexão sobre a política que o município 

vive a quase cento e quarenta anos; em seguida agradeceu e finalizou. O vereador Edvaldo Gomes 

Barbosa usou da palavra; saudou a todos e cumprimentou com felicidade a plateia que se fez presente 

para ouvir os vereadores. Iniciou sua fala se reportando ao ex-vereador Ozires, pelo pronunciamento; 

disse que foi encaminhado ofício ao executivo durante a sua gestão, mediante a audiência pública que 

foi realizada nesta Casa; disse que completou aniversário e o ofício não foi respondido, isso configura 

que há algo errado, caso contrário, o governo não deveria se omitir; criticou o atendimento de saúde 

dado ao senhor Oracy Miranda; disse que já assinou o pedido de CPI da Educação; disse que esteve 

reunido com o secretário de obras e pediu o planejamento de suas ações; em seguida, agradeceu e 

finalizou. O Presidente fez uso da palavra; pedindo aos nobres pares colaboração para que sejam 

aprovados os projetos de resolução já apresentados anteriormente, em conformidade com o 

Regimento Interno da Casa; justificou-se com o vereador José Benedito dizendo que não poderá 

participar da reunião com os parlamentares na cidade de Almeirim, mas que estará dando total apoio; 

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

passou para Ordem do dia. Foram apresentadas as seguinte matéria para aprovação: Requerimento 

de Nº 005/2019 de autoria do Vereador Edvaldo Gomes Barbosa, solicitando em caráter de urgência 

a recuperação e ampliação dos Ramais: do Cacoal I e II, Ramal do Escondido I e II, Ramal do 

Corguinho e Ramal dos Mineiros; Requerimento de Nº 006/2019 de autoria do Vereador Edvaldo 

Gomes Barbosa, solicitando a Construção do Muro da Escola Municipal Vista Alegre do Cupim, 

localizada na Vila Vista Alegre do cupim, município de Prainha; Requerimento de Nº 007/2019 de 

autoria do Vereador Edvaldo Gomes Barbosa, solicitando a construção de um microssistema de 

abastecimento de água na comunidade de Portelinha localizada na Região Carapanaúba; 

Requerimento de Nº 008/2019 de autoria do Vereador Edvaldo Gomes Barbosa, solicitando a 
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Perfuração de um Poço Artesiano e Ampliação da Rede de Distribuição para o Microssistema de 

abastecimento de água na Comunidade de Santa Maria localizada no ramal km 17, neste município 

de Prainha; e Requerimento de Nº 009/2019 de autoria do Vereador Edvaldo Gomes Barbosa, 
solicitando a Recuperação e Ampliação da Escola São João na Comunidade do Ramal do Jeju, neste 

município de Prainha; que posto em discussão e votação foram aprovados por unanimidade; 

Requerimento de Nº 007/2019 de autoria do Vereador José Benedito da Silva Furtado, solicitando o 

afastamento do Coordenador de Educação da Região da Colônia de Baixo, Senhor Benedito Barbosa 

e o Senhor Caxiado do Transporte Escolar; que posto em discussão e votação foi aprovado por 

unanimidade; Requerimento de autoria do Vereador José Benedito da Silva Furtado e Ivan da Silva 

Farias, e demais vereadores, solicitando que o Presidente desta Casa agende em caráter de urgência 

uma reunião a ser realizada no plenário da Câmara, em data a ser combina entre os vereadores, 

convidando os representantes sindicais rurais, associações comerciais, órgãos públicos, lideranças 

comunitárias, criadores, produtores, lojistas e demais interessados a participarem da discussão e 

mobilização para as ações de coleta de assinatura para o abaixo assinado da PA-419 e PA-254; que 

posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade; Projeto de Resolução Nº 001/2019 que 

Concede Título de cidadão Prainhense ao Pastor Evangélico da Assembleia de Deus de Prainha, 

Senhor Netanel Lemos de Jesus e Projeto de Resolução Nº 003/2019 que Concede Título de cidadão 

Prainhense ao Senhor Humberto de Cássio de Carvalho Gomes; que posto em discussão e votação 

foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apresentadas para a 

aprovação, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente Sessão, convidando os senhores 

vereadores e público presente para a semana de 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. 

 

 

mailto:cmpprainha@gmail.com

