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Ata da primeira Sessão Ordinária do Segundo Biênio 

da Décima Nona Legislatura da Câmara Municipal 

de Prainha. 

Aos cinco dias do mês de fevereiro 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 dezoito 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 ouvir uma reflexão da Bíblia que está em Provérbios 30:5, que diz: “Cada palavra de Deus é 

comprovadamente pura; ele é um escudo para quem nele se refugia”. Em seguida determinou a 

leitura da Ata anterior. Não havendo ata a ser aprovada, passou para o Pequeno Expediente. Foram 

apresentadas as seguintes matérias: Ofício de nº 001/2019 PMP/SG, encaminhando o Projeto de Lei 

nº 001/2019, que Dispõe sobre a Constituição do Serviço de Inspeção Municipal e procedimentos 

de Inspeção Sanitária  em estabelecimentos  que produzam produtos de origem animal e dá outras 

providências; Ofício de nº 003/2019-MPPA, da Promotoria de Justiça Agrária de Santarém, 

informando o Calendário de reuniões de 2019; Ofício do Professor Paulo Sergio dos Santos  

Ribeiro, Sociólogo e Cientista Político, solicitando o apoio para realização do Curso de como 

estruturar campanhas eleitorais competitivas em tempos de crise politica e finaceira; Ofício de nº 

151/2019 da Coordenadoria Geral de Convênios Substituto, comunicando convênios entre a 

FUNASA e este Municipio, tendo como objeto “aquisição de kit bomba e tubulações para sistema 

de abastecimento de água no municipio de Prainha - Pará”; Ofício de nº 002/2019 da Gerência  

Executiva e Negocial do Governo, informando contrato de repasse celebrado entre o municipo e 

Caixa Economica Federal em apoio a projeto de infraestrutura turística e Construção da orla no 

municipio de Prainha - Pará; Requerimento de justificativa de ausência do Vereador Edvaldo 

Gomes Barbosa, por motivo de saúde; Requerimentos de nº  001/2019 e nº 002/2019, de autoria do 

Vereador Arivaldo da Silva Nunes; e Requerimentos de nº 001/2019, nº 002/2019, nº 003/2019 e nº 

004/2019, de autoria do Vereador Josué Pereira do Nascimento. Não havendo mais matérias a 

serem apresentadas e nem quem se pronunciasse, passou-se para o Grande Expediente. Usou da 

palavra o Vereador Ivan da Silva Farias, cumprimentou a todos disse que antes de iniciar sua fala, 

gostaria de perguntar ao presidente, quem é o novo líder do governo; presidente Edson Guerra 

respondeu que irá se reunir com o Prefeito Municipal para definir, e que na próxima sessão 

responderá; vereador Ivan prosseguiu dizendo que desde o dia 01/01 já era para estar aqui o líder do 

governo na Câmara, porque é para ele que é direcionado as perguntas, as propostas aqui nesta Casa, 

relatou que na entrada da cidade está se tornando um lixão a céu aberto, que é um cheiro 

insuportável e que muitos urubus estão nessa área, e a Secretaria de Saúde tem que tomar uma 

providência, mencionou que junto com o Vereador Benoca entrou na justiça solicitando a interdição 

do Trapiche Municipal que é um local que pode desabar a qualquer momento, causando uma 

tragédia inclusive, mencionou também a situação de abandono do Mercado Municipal, citou 

também a situação das ruas da cidade com matagal e lama, reportou-se ainda sobre a residência da 

Dona Maria que foi inundada por lama e pede que essas reinvindicações cheguem até o Prefeito, 

relatou sobre a situação do Ramal que liga a Sede do Município ao Lago dos Banguelas, que o 

mesmo está abandonado, que o matagal está fechando o ramal podendo causar acidentes devido ao 

trânsito de motos e carros, retificou a data do movimento encabeçado por ele que na sessão anterior, 

havia dito 21 de maio que na verdade é dia 01 de maio, dia do trabalhador, pediu desculpas pelo 

equívoco e reforço o convite a todos os presentes, disse que irá na Comunidade Limão pedir 

permissão para a realização da reunião e irá mobilizar a Câmara Municipal de Monte alegre e a 

população através da Rádio Mirante, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador 

mailto:cmpprainha@gmail.com


 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA 

 

Página 2 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 

Josué Pereira do Nascimento, cumprimentou a todos, agradeceu a Deus, relatou sobre a coleta de 

lixo no Distrito de Boa Vista do Cuçari, que está há meses sem o serviço, que há lixo por todo lado, 

inclusive na entrada da Vila, falou sobre a transmissão da sessão, incluiu ainda a Vila de Santa 

Maria do Uruará que também sofre com a falta do serviço de coleta de lixo, disse ainda que 

participou de reunião com o prefeito, que garantiu que esse problema de coleta de lixo será 

resolvido definitivamente a partir de fevereiro, citou sobre o caso da Escola da Comunidade 

Patauazal, que os comunitários se revoltaram e desmancharam a escola construída a mais de vinte 

anos, pois a mesma estava em estado precário, falou que na reunião com o prefeito recebeu a notícia 

que as obras das escolas das comunidades de Patauazal e Ribanceira já estão em processo de 

licitação, falou ainda sobre a conclusão da escola do Goiabal, que também está em processo de 

licitação e a escola do Igarapé Açu vai ser concluída, mencionou também sua preocupação com o 

programa mais médicos, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador Arivaldo da 

Silva Nunes, cumprimentou a todos, agradeceu a Deus pela oportunidade e se congratulou com o 

vereador Ivan Silva sobre o descaso do Trapiche Municipal, disse que foram apreendidas várias 

toras de madeira que podem ser beneficiadas por madeireiras e usadas para a recuperação do 

mesmo e sugeriu ao presidente da Casa que chame o Prefeito para uma reunião, em seguida 

agradeceu ao vereador Josué pelas cobranças das escolas e se solidarizou, reportou-se quanto a 

escola do Pracobal e disse que com recursos próprios e parceria com o povo iriam construir uma  

pequena escola, em seguida fez cobrança sobre a iluminação pública de Boa Vista, disse que as 

pessoas pagam mas não recebem o serviço, falou ainda sobre a situação precária da estrada que liga 

Santarém a Santarém Mirim, criticou dizendo que antes era porque não tinha máquina e hoje é 

porque não tem combustível, na verdade o que falta é planejamento, disse ainda que a 

responsabilidade de executar obras é do executivo municipal e não do legislativo, reportou-se ainda 

sobre a situação do posto de saúde que está sem remédio, sem álcool, sem medicamentos e não 

pode acontecer isso, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Manoel da Cruz 

Viégas, agradeceu a Deus, cumprimentou a todos, em seguida falou que se não houver um bom 

planejamento na administração sempre irá acontecer o que está acontecendo, pois existem várias 

máquinas paradas e não há combustíveis para fazer os trabalhos, disse ainda que tanta madeira 

saindo do município e nada de imposto sendo cobrado,  disse ainda que a pista de pouso de Santa 

Maria está sendo usado por carros, caminhões e até por trator de esteira, disse também que já vendo 

cobrando a bastante tempo e nenhuma providência está sendo tomada por parte do executivo, pediu 

ainda que algum órgão pudesse tomar conta daquele aeroporto, reportou ainda quanto ao cemitério 

de Santa Maria que está precisando de uma limpeza, e que o governo possa providenciar pelo 

menos uma cerca de arrame, reportou-se sobre a questão dos carvoeiros, disse que Santa Maria está 

sendo um dos maiores produtores de carvão, pois existem aproximadamente setenta famílias que 

trabalham na produção de carvão, disse ainda que o prefeito se comprometeu em doar um terreno 

para os produtores de carvão, porém o mesmo ainda não cumpriu, que o mesmo possa dar uma 

resposta àquelas famílias, com isso os mesmos estão tendo que pagar pela área que estão utilizando; 

mencionou que a secretaria de Meio Ambiente tem que dar as condições necessárias para a 

funcionalidade do carvão; em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador Jose 

Benedito da Silva Furtado, cumprimentou a todos, falou que ouviu atentamente os discursos de 

todos os parlamentares, onde falaram dos descasos com as comunidades, disse que parece que não 

tem iniciativa nenhuma do Poder Executivo; sugeriu que juntos dos demais vereadores pudesse 

pedir o afastamento do atual Prefeito, pois acha que os vereadores têm imunidade para isso; se 

congratulou com o vereador Ivan Farias na preocupação do trapiche municipal; dirigiu-se ao 

presidente, apelando a Mesa Diretora desta Casa, que não deixe esta Casa ficar desmoralizada; 

relatou o estado lamentável das ruas da cidade de Prainha, inclusive do buraco próximo à casa do 
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Sr. João Fininho e do trecho da travessa Curuá do Sul próximo ao Sindicato, referiu-se ao 

pronunciamento do Prefeito Municipal na Sessão Solene, que mencionou sobre melhoras na saúde, 

disse que no papel tudo é bonito, mas perguntou onde estava a melhora na saúde; falou que o TFD 

continua não fornecendo passagem aos pacientes, parabenizou o Presidente, Edson Guerra, disse 

que tinha uma reunião com algumas pessoas do Guajará e quando chegou na prefeitura foi barrado, 

e ligou para o presidente, e o mesmo resolveu a situação, prossegui dizendo que não era só uma 

reunião com o vereador Benoca e sim com Benoca e liderança do interior do Guajará; em seguida 

agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador Agnaldo Teles Mágno, desejou um boa noite a 

todos e agradeceu a Deus por mais uma oportunidade; disse que fica difícil fazer as cobranças sem 

obter nenhum resultado, se reportou a uma entrevista que o presidente deu para a rádio e disse que 

os vereadores não têm o poder de executar, quem tem é o prefeito, e se ele não tem como trabalhar 

ele tem que dizer para a população, disse ainda que não vai mais levar culpa pelo descaso do 

prefeito, falou que tem que mostrar para a população qual é o verdadeiro trabalho do vereador; 

mencionou as ruas do bairro Açaizal que estão ficando intrafegáveis; falou ainda da questão da 

saúde precária, que não   tem remédios que é o mais fácil; comentou sobre a situação do Trapiche, 

deu seu apoio ao vereador Ivan Silva; em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

Vereador Juscelino, desejou boa noite a todos, falou que é lamentável as coisas que estão 

acontecendo na saúde, mencionou que uma senhora o procurou e falou que estava há seis meses 

tentando marcar uma consulta e não conseguiu; o vereador relatou que passou a tarde ligando para 

Santarém e devido as amizades conseguiu a consulta para terça-feira, disse que tudo isso é um 

descaso da secretaria de saúde que não toma nenhuma providência, que é lamentável, deu seu apoio 

ao vereador Ivan Silva; pediu também aos vereadores para assinarem seu requerimento; em seguida 

agradeceu e finalizou. Usou palavra o presidente Edson Guerra, disse que ia se pronunciar pouco e 

que ouviu atentamente e ainda fez algumas anotações; falou das dificuldades tremendas e desafios 

que são muito grandes, sabe que há muitas deficiências a serem sanadas; parabenizou o vereador 

Josué e outros vereadores por terem conseguido emendas parlamentares, lembrou que no ano 

passado era ano de eleição, onde foram visitados por deputados estaduais e federais, senadores e 

outros, Prainha foi vista, foram eleitos e que agora é hora de cobrar; mencionou que algumas 

pessoas já têm doze anos de mandato e que há problemas que não são de agora, deixou claro que 

não está defendendo ninguém e nem que é pago para isso; seguiu dizendo que é hora de cobrar, que 

Prainha trabalhou para eles e é hora de cobrar ajuda para município; parabenizou o Vereador Ivan 

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

para Ordem do dia. Não havendo matérias a serem aprovadas, 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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