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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

Aos vinte e um dias do mês de maio 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, Bairro São Sebastião, nesta cidade de Prainha, Estado do Pará; às dezoito 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, Juscelino Macedo 

de Carvalho, Manoel da Cruz Viégas, Orivaldo Oliveira Ferreira e Waldemir Oliveira Ferreira; o 

Presidente convidou para compor a Mesa o vereador Manoel da Cruz Viégas, que assumiu como 

segundo secretário; 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 4:7, que 

diz: “Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de 

Deus e conhece a Deus”. Em seguida determinou a leitura da Ata anterior; depois de lida, o vereador 

Edvaldo Gomes Barbosa pediu para fazer correção de sua fala no registro da Ata quanto ao não 

pagamento de transporte escolar da comunidade de Vista Alegre do Cupim, referente a apenas quinze 

dias do mês de dezembro de 2018, e não ao mês inteiro como fora lido. Feito a correção da Ata, foi 

posta em discussão e votação sendo aprovada por unanimidade. Passou para o Pequeno Expediente. 

Foram apresentadas as seguintes matérias: Contive da Câmara Municipal de Monte Alegre – CMMA, 

em consórcio com a similar de Prainha e outros municípios, para participarem do evento de abertura 

do Seminário “Calha Norte: Protagonismo para o Desenvolvimento Regional”; Requerimentos de Nº 

008/2019, Nº 009/2019, Nº 010/2019 e Nº 011/2019, todos de autoria do vereador José Benedito da 

Silva Furtado. Não havendo mais matérias a serem apresentadas, o Presidente pediu apoio dos 

parlamentares para a aprovação dos Projetos de Resolução Nº 005/2019 e Nº 006/2019, que foram 

apresentados na Sessão Anterior, em seguida, passou-se para o Grande Expediente. A palavra foi 

franqueada. Usou da palavra o vereador Ivan da Silva Farias. Cumprimentou a todos os presentes. Se 

reportou aos senhores Sydney Pinto dos Santos e Irivaldo Lima da Rocha, que foram citados no 

pronunciamento do vereador Orivaldo Ferreira na Sessão Ordinária anterior, e pediu ao Presidente 

para ceder o seu tempo de pronunciamento para os mesmos terem direito de resposta na plenária. Em 

resposta ao pedido, o Presidente citou o Regimento Interno desta Casa de Leis e não concedeu. O 

vereador então questionou que recentemente foi permitido um pronunciamento na plenária de um 

participante da plateia. Novamente o Presidente usou o Regimento Interno e se justificou por se tratar 

de uma exceção o ocorrido. Em continuidade o vereador voltou a apresentar cópias de notas fiscais 

da Secretaria de Educação. Denunciou desvios de dinheiro do Transporte Escolar; segundo ele os 

valores pagos são absurdos e incompatíveis com a realidade. Agradeceu aos vereadores que assinaram 

o pedido de CPI; totalizando seis assinaturas até o momento. Pediu ao Vereador Orivaldo que pare 

de colocar a culpa nas gestões passadas pelo mal desempenho do governo; e lembrou que todos os 

prefeitos anteriores reclamaram que receberam a prefeitura inadimplente. Disse que o INSS não foi 

pago pela atual gestão nos últimos dois anos. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador José Benedito da Silva Furtado. Cumprimentou aos presentes. Justificou ausência na Sessão 

anterior. Agradeceu ao Presidente que o acompanhou em uma visita na comunidade do Tamuataí. 

Aproveitou o momento, pediu licença ao Presidente e solicitou que um funcionário coletasse 

assinaturas do público, que estava em bom número, para o abaixo-assinado que pedirá ao Governo 

do Estado o Asfaltamento da PA-419 e PA-254. Se reportou a vereadora France Vasconcelos, 
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Presidente da Câmara de Monte Alegre, e reforçou o convite da CMMA. Citou a visita que fizeram a 

comunidade de São Pedro do Malval, em que constataram a interrupção das aulas e a falta de merenda 

escolar, para dizer que ficou surpreso com o valor de dezessete mil reais destinados para o pagamento 

de contrato de aluguel para a escola da comunidade, publicado no Diário Oficial. Denunciou a 

Secretaria de Educação pela compra de Kit Escolar; disse que nunca viu nenhum aluno receber Kit 

Escolar. Criticou o pagamento de aluguel do Transporte Escolar; segundo ele os valores pagos são 

absurdos e incompatíveis com a realidade. Disse que na gestão passada foi relator de CPI na Saúde. 

Criticou o fato de muitas vezes ser impedido de fazer o seu trabalho como fiscalizador, pela omissão 

de documentos por parte governo e suas secretarias. Falou que o prefeito mandou mensagem em 

particular para se justificar quanto a obra de recuperação do Trapiche Municipal; criticou a atitude, 

pois, segundo ele, a resposta tem que ser dada ao povo e não a ele. Finalizou dizendo que o seu 

mandato é do povo e que está a serviço da população. Agradeceu e encerrou sua fala. Usou da palavra 

o vereador Manoel da Cruz Viégas. Saudou a todos. Justificou a sua ausência nas sessões anteriores. 

Disse que não é possível agradar a todos. Comunicou que assinará o pedido de CPI. Registrou que 

está engajado em um grande projeto de agricultura, e que futuramente será anunciado oficialmente. 

Agradeceu ao Presidente e Advogado da Casa que contribuíram na questão dos carvoeiros de Santa 

Maria. Se reportou ao professor Sydney pelos trabalhos desempenhados no Distrito de Santa Maria 

do Uruará, juntamente com a comunidade, por meio da AMOSAMUR. Disse que tem dignidade e 

um nome para honrar. Parabenizou o prefeito pelo pagamento do funcionalismo público, porém disse 

que o governo está deixando a desejar. Criticou o prefeito e o secretário de obras por não terem 

tomado, até o momento, providências quanto a pista de pouso de Santa Maria. Citou a Festividade 

Religiosa da Igreja Católica no distrito de Santa Maria, e pediu providências quanto a recuperação 

das estradas e ruas que serão vias de acesso para este tradicional evento. Falou que o erro de gestões 

passadas não justifica os erros da atual gestão. Lembrou que as eleições municipais estão próximas e 

será a hora do julgamento das ações dos que estão atuando. O vereador Ivan Farias pediu uma parte 

no pronunciamento e foi concedido; disse que um poste de alta tensão está prestes a cair no Bairro do 

São Benedito, sede do município. Em retomada, o vereador Manoel da Cruz convidou a todos para 

as Festividade da padroeira de Santa Maria do Uruará. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador Arivaldo da Silva Nunes. Cumprimentou a todos e agradeceu a presença do público. Se 

reportou a comunidade do Pracobal e pediu novamente a execução da obra de construção da escola. 

Criticou o vereador José Benedito, pois, segundo ele, o mesmo não assinava os requerimentos na 

Legislatura passada. Disse que já está em tramitação o processo que vai pedir a CPI para apurar 

ilegalidades da gestão passada, e colocará à prova a intenção de fiscalizar dos nobres pares. Falou 

que a gestão atual é ruim; pediu pulso do gestor para fazer mudanças nas secretarias do governo. Se 

reportou ao líder do governo para corrigir uma fala do mesmo; disse que não falta remédios no 

atendimento de emergência, porém na Farmácia Básica falta medicamentos. Registrou que há quase 

dez anos incentiva o esporte no município, juntamente com a comunidade e apoiadores privados, 

trabalho este de fundamental importância. Pediu para o prefeito liberar a verba da creche do Distrito 

de Santa Maria. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Mágno. 

Cumprimentou a todos. Iniciou lamentando a divisão partidária nos debates desta Casa. Se reportou 

ao vereador Ivan Farias e reforçou sua palavra quanto a assinatura do pedido de CPI. Criticou a 

Secretaria de Saúde pois até o momento não teve o requerimento atendido para o apoio técnico de 

saúde na realização dos jogos da 2 ª Edição da Copa Massamix. Parabenizou o público que 

compareceu em grande quantidade na presente sessão. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador Waldemir Oliveira Ferreira. Saudou a todos os presentes. Reforçou o pedido do vereador 

Manoel Viégas para a recuperação das vias de acesso para as festividades de Santa Maria. Falou que 
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pouco foi feito em prol de Prainha em toda história do município. Disse que na Legislatura passada 

os vereadores recebiam abaixo dos cargos do governo e os vereadores ficavam a mercê da gestão. Se 

reportou ao Presidente e as Comissões desta Casa para que analisem as prestações de contas de 

governos passados para darem o parecer final, aprovando ou não; mas que seja agilizado os trabalhos 

que estão se arrastando por anos nesta Casa. Disse que não tem vínculo com secretário nenhum e nem 

com a prefeitura; continuou dizendo que seu trabalho é como vereador. Falou que o governo que não 

sabe dialogar com o povo nunca deu certo. Criticou novamente os cortes do governo federal. Disse 

que todos os municípios estão sofrendo, mas aqueles que não tem receita própria, como Prainha, 

sofrem ainda mais. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. 

Cumprimentou a todos. Iniciou respondendo ao vereador Edvaldo Barbosa sobre o pagamento dos 

prestadores de serviço do Transporte Escolar de Vista Alegre do Cupim; disse que não costa nenhuma 

pendência de pagamento nos anos de 2017 e 2018, mas que existem doze dias para serem pagos, 

referente ao mês de fevereiro do ano de 2019. Se reportou aos vereadores Ivan Silva e José Benedito; 

disse que as aulas na Comunidade de São Pedro do Malval estão acontecendo normalmente; retificou 

os vereadores dizendo que há diferença entre recibo de pagamento e contrato publicado. Denunciou 

os desviou da gestão passada. Falou que o recurso da UBS Fluvial foi roubado. Falou que o recurso 

da Orla foi roubado. Falou que o recurso da UBS da região ribeirinha também foi roubado. Assim 

como foi roubado o dinheiro da UBS do Cupim, até agora inacabada. Criticou o asfalto, que segundo 

ele foi mal feito. Prosseguiu dizendo que o resultado de todos estes desvios reflete nos dias atuais. 

Disse que não será feito reforma na Escola Ezilda Aragão Brasil, agora será construída uma nova 

escola para os estudantes do ensino médio. Criticou a ex Prefeita municipal pela má gestão, inclusive 

disse que a mesma reponde na justiça por improbidade administrativa. Disse que apresentou 

requerimento para que seja feito corretamente o ordenamento da zona urbana de Prainha e zona de 

expansão urbana da sede do município. Agradeceu ao prefeito pela atenção com os distritos de 

Pacoval, Santa Maria e Boa Vista do Cuçarí. Citou que o governo vai entregar um sistema de 

abastecimento de água com cinco mil litros na Escola Nazaré II; o governo também vai entregar um 

sistema de abastecimento de água no Bairro do Planalto, que vai atender mais de trezentas famílias; 

disse que o governo está entregando a ponte do Pau de Rosa; e estará construindo a Ponte do Pisa 

Forte. Disse que será promovida a trafegabilidade das vias de acesso para as Festividade de Santa 

Maria. Agradeceu ao Deputado Federal Priante por aprovação de projeto em Brasília que irá atender 

as comunidades ribeirinhas. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Edvaldo Gomes 

Barbosa. Saudou o público presente e a todos. Citou o ocorrido na sessão anterior e disse que é preciso 

fazer revisão no Regimento Interno da Casa. Se reportou a vereador Orivaldo e pediu respeito com 

os parlamentares desta Casa; falou que no pronunciamento o vereador se equivocou em sua fala; disse 

que só é possível apresentar à Mesa o pedido de CPI com as assinaturas suficientes. Se reportou 

novamente ao mesmo vereador e disse que há diferenças na investigação feita pelo Ministério Público 

e na investigação feita pelos parlamentares por meio da CPI. Apresentou nota fiscal e questionou o 

pagamento de Transporte Escolar. Falou que se a gestão passada errou é preciso investigar para que 

não aconteça o mesmo com a atual gestão. Lamentou que a secretaria de saúde não esteja fornecendo 

os medicamentos das doenças crônicas. Criticou o vereador Waldemir por sua fala e falou que não 

está sendo conivente com os erros do governo; também disse que o mesmo foi infeliz em dizer que 

não tinha Transporte Escolar; disse que não é verdade. O vereador Orivaldo pediu uma parte e foi 

concedido; pediu esclarecimentos sobre o Transporte Escolar da Região da Colônia. O vereador 

Agnaldo também pediu uma parte e foi concedido; pediu informações ao líder do governo sobre o 

recurso do Estádio Municipal e da Orla de Santa Maria do Uruará. O vereador José Benedito pediu 

uma parte, mas não foi concedido a palavra. Em seguida o vereador Edvaldo agradeceu e finalizou. 
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O presidente esclareceu conforme Artigo 155 do Regimento Interno que o aparte, ou interrupção do 

orador por outro, para indagação ou comentário deve ser relativo à matéria em debate. Não havendo 

mais quem fizesse uso da palavra, o Presidente passou para Ordem do dia. Foram apresentadas as 

seguintes matérias para aprovação: Requerimento de Nº 002/2019, de autoria dos vereadores  

Agnaldo Teles Mágno e Arivaldo da Silva Nunes, que solicita dos setores da Nutricionista, Taissa 

Beatriz C. A. de Oliveira, da Comissão Permanente de Licitação e da Senhora Lindalva Serrão, as 

cópias da Listagem dos produtos licitados da Merenda Escolar, dos anos de 2018 e 2019; e 

Requerimento de Nº 003/2019, de autoria dos vereadores Agnaldo Teles Mágno e Arivaldo da Silva 

Nunes, que solicita a convocação do Secretário Municipal de Saúde e da Diretora da UMS Wilson 

Ribeiro, para “Prestar Esclarecimentos sobre a saúde pública no município de Prainha”; 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 pares para a sessão do dia 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. APROVADA em vinte e dois de maio 

de dois mil e dezenove.  
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