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Ata da décima segunda Sessão Ordinária do Segundo 

Biênio da Décima Nona Legislatura da Câmara 

Municipal de Prainha. 

Aos vinte 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, Juscelino Macedo de Carvalho, Orivaldo Oliveira 

Ferreira e Waldemir Oliveira Ferreira; o Presidente convidou para compor a Mesa o vereador 

Orivaldo Oliveira Ferreira, 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 Provérbios 15:20, que diz: “O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo 

despreza a sua mãe”. 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 038/2019 – PMP/SEMAP, que encaminha Projeto de Lei nº 

002/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 

2020, e dá outras providências; Ofício de Nº 002/2019 – PMP/SG, que encaminha o Projeto de Lei 

nº 003/2019, que dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção Municipal / POV e os procedimentos 

de inspeção, credenciamento, e fiscalização sanitária de unidades de produção, beneficiamento, 

transformação, manipulação, industrialização, conservação, embalagem e comercialização de 

produtos e/ou subprodutos e derivados de origem vegetal; Ofício de Nº 100/2019 – 

PMP/GP/PROJUR, que responde o Ofício Nº 154/2019 – CMP/GP, do dia 29 de abril de 2019, que 

solicita a inclusão da CIP (Contribuição de Iluminação Pública) na base de cálculo do duodécimo 

repassado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo de Prainha; Projeto de Resolução de Nº 

005/2019 – CMP, que regulamenta a concessão de diárias, despesas e indenizações de vereadores e 

servidores da Câmara Municipal de Prainha e dá outras providências; Projeto de Resolução de Nº 

006/2019 – CMP, que institui o regime de adiantamento, na forma de pagamento de despesas pelo 

suprimento de fundos na Câmara Municipal de Prainha e dá outras providências; 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; 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”. Não havendo mais matérias a serem apresentadas, passou-se para o Grande Expediente. 

A palavra foi franqueada. Usou da palavra o vereador Ivan da Silva Farias. Cumprimentou a todos os 

presentes. Iniciou apresentando cópias de notas fiscais da Secretaria de Educação. O vereador 

denunciou desvios de dinheiro do Transporte Escolar; disse que os valores pagos são absurdos e 

incompatíveis com a realidade. Denunciou também os valores pagos pela Secretaria de Educação na 

compra de material permanente, material de limpeza, material escolar e pedagógico; disse que nunca 

viu nenhum aluno receber Kit Escolar. Citou que a Comunidade do Malval denunciou por meio do 

vereador José Benedito a falta de merenda escolar e o não pagamento do aluguel do prédio em que 

funcionava as aulas; criticou a resposta do Secretário Municipal diante da reclamação da comunidade, 

que não pagou por falta de contrato de aluguel. Denunciou a nota fiscal de compra de botijas de gás 
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em grande quantidade. Falou que devido ao pouco tempo não poderia apresentar todas as notas fiscais 

que comprovam os pagamentos absurdos feitos com o dinheiro da Educação, mas disse que estará 

presente na próxima sessão, no dia seguinte, para assim fazer. Criticou a contratação do poder 

executivo de advogado sem carteira da OAB. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 

Edvaldo Gomes Barbosa. Saudou o público presente e a todos. Citou o pedido de CPI, que, segundo 

ele, agora se faz necessário diante dos documentos apresentados pelo vereador Ivan Silva. Disse que 

é um direito deste poder legislativo fiscalizar e apurar a veracidade dessas informações; continuou 

dizendo que há indícios suficientes e pediu aos nobres vereadores que juntos façam a CPI. O vereador 

questionou o não pagamento de transporte escolar da comunidade de Vista Alegre do Cupim, 

referente a quinze dias do mês de dezembro de 2018. Criticou e pediu novamente o planejamento das 

ações da Secretaria de Obras. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles 

Mágno. Cumprimentou a todos. Iniciou se reportando a saúde; criticou a péssima situação da casa de 

apoio de Prainha na cidade de Santarém. Criticou a situação das ruas de Prainha. Falou que não seria 

mais problema a falta de assinaturas para a CPI, pois ele e o vereador Arivaldo assinarão o pedido. 

Disse, “quem deve que pague, e se não deve que se explique”. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra 

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

reportou às condições da saúde no município dizendo que precisa fazer a sua parte como fiscalizador. 

Falou que a enfermeira do posto de saúde do Distrito de Boa Vista não trata os pacientes com 

humanidade. Citou que esteve reunido com os funcionários do posto de saúde e todos querem o 

afastamento da servidora. Criticou a péssima situação das estradas da margem direita. Agradeceu ao 

governo pelas providências quanto a iluminação pública de Boa Vista do Cuçarí. Parabenizou a 

Escola Nossa Senhora de Nazaré I pelo grande festival que realizaram. Disse, “quem não deve, não 

teme”, e por isso vai assinar a CPI. Falou que agora terá o apoio dos colegas vereadores para também 

investigar os desvios da administração passada. Criticou a péssima situação das ruas, contudo disse 

que com boa vontade é possível fazer algo para pelo menos manter o que já foi feito. Pediu renovação 

na Gestão do Poder Executivo. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Waldemir Oliveira 

Ferreira. Saudou a todos os presentes. Parabenizou o público que se fez presente; dizendo que agora 

o povo despertou para cobrar. Criticou as gestões municipais passadas. Citou que não é possível fazer 

em dois anos e meio o que não se fez em cento e trinta e oito anos no município de Prainha. Criticou 

os cortes feitos pelo Governo Federal. Disse que o povo tem o direito de cobrar. Prosseguiu falando 

que o pouco recurso que Prainha recebe é federal, e infelizmente com o atual Presidente Bolsonaro 

as coisas vão ficar cada vez mais difíceis para Prainha. Falou que o prefeito amarga a escolha que fez 

para presidente. Disse que o governo só erra se o legislativo for conivente. Citou que os 

parlamentarem desta Casa conseguiram várias emendas do Estado, do contrário, pior estaria a 

situação do município. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. 

Cumprimentou a todos. Iniciou dizendo que até o momento a Mesa ainda não foi comunicada 

oficialmente sobre o pedido de CPI. Criticou os desvios de dinheiro público da gestão passada. Se 

reportou ao vereador Ivan Farias quanto os documentos apresentados; disse que é preciso trazer as 

informações completas. Falou que o desenho das próximas eleições municipais está montado. Pediu 

ao vereador Ivan Farias para o mesmo dizer oficialmente quais escolas estão sem merenda escolar, 

para que sejam tomadas as devidas providências. Novamente criticou a gestão passada pois deixou a 

prefeitura na inadimplência. Se reportou ao vereador Arivaldo para dizer que será resolvido a questão 

do posto de saúde, diante da reclamação já citada. Confirmou os cortes feitos nas despesas da casa de 

apoio em Santarém. Disse que os remédios da farmácia básica estão disponíveis, mas que falta recurso 

para o suprimento da grande demanda. Pediu aos vereadores que as reclamações sejam feitas 
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oficialmente por escrito. Como líder do governo disse estar disponível para ouvir e reunir com os 

parlamentares desta Casa. Agradeceu e finalizou. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra, o 

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

Requerimento de Nº 006/2019, de autoria do Vereador Arivaldo da Silva Nunes, solicitando reparos 

na quadra esportiva da Escola Nossa Senhora de Nazaré I, no Distrito de Boa Vista do Cuçarí; 

Requerimento de Nº 007/2019, de autoria do Vereador Arivaldo da Silva Nunes, solicitando compra 

de uma caixa d’água para o bairro de Beira Rio no Distrito de Boa Vista do Cuçarí; e Requerimento 

de Nº 008/2019, de autoria do Vereador Arivaldo da Silva Nunes, solicitando aquisição de 

instrumentos musicais para o Distrito de Boa Vista do Cuçarí; 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 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. APROVADA em vinte e um de maio de dois 

mil e dezenove.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ata oficial está nos arquivos da Câmara 

Municipal de Prainha – CMP, lavrada em 

manuscrito, com as devidas assinaturas, no 

LIVRO Nº 038, ANO 2019. 
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