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ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 

DO SEGUNDO BIÊNIO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

Aos dezessete dias do mês de junho 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 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, José Benedito da Silva Furtado, Juscelino Macedo de 

Carvalho, Orivaldo Oliveira Ferreira e Waldemir Oliveira Ferreira; o Presidente convidou para 

compor a Mesa o vereador Edvaldo Gomes Barbosa, 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 Coríntios 16:13, que diz: “Estejam 

vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes”. Em seguida 

determinou a leitura da 14ª Ata do 2º Biênio da 19ª Legislatura, que posta em discussão e votação foi 

aprovada por unanimidade. Passou para o Pequeno Expediente. Foram apresentadas as seguintes 

matérias: Requerimento de justificativa de ausência, de autoria do vereador Josué Pereira do 

Nascimento; Ofício Nº 046/2019 – PMP/SEMAP, que encaminha Projeto de Lei nº 003/2019, que 

cria o Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento Básico, e dá outras providências; Ofício 

SEMAS nº 02/2019 – Secretaria Municipal de Assistência Social, que solicita que seja cedido o prédio 

da Câmara Municipal para realização do I Seminário do Programa Primeira Infância do SUAS, no 

dia 19/06/2019, de 08:00 às 17:00 horas; Requerimento Nº 001 – Gabinete do vereador Orivaldo 

Oliveira Ferreira, que requer o envio de ofício ao Presidente do Instituto de Terras do Pará – ITERPA, 

o Senhor Bruno Yoheiji Kono Ramos, solicitando Perícia Técnica nos autos do Processo nº 

2014/357069 e a Retificação da Certidão nº 113 emitida por aquela autarquia em favor da Prefeitura 

Municipal de Prainha. Igualmente, requer que seja enviado oficio ao MPPA – Ministério Público do 

Estado do Pará e a Delegacia de Polícia Federal para conhecimento e acompanhamento da Perícia 

Técnica. E que seja dado conhecimento ao Prefeito Municipal Sr. Davi Xavier de Moraes; Ofício nº 

001/2019 – Conselho do FUNDEB de Prainha/Pará, que solicita respeitosamente espaço nesta Casa 

de Leis na Sessão Ordinária do dia 21/05/2019 para os Conselheiros se pronunciarem em virtude de 

os mesmos terem sido citados na fala do Vereador Orivaldo Oliveira Ferreira, que disse: “se o Prefeito 

é corrupto o Conselho do FUNDEB também é corrupto, porque aprovou a Prestação de Contas”. 

Nesse sentido se faz necessário à nossa participação para esclarecimentos – diz o ofício; 

Requerimento de criação de CPI Nº 001/2019, que requer a criação de Comissão Parlamentar de 

Inquérito – CPI, com a finalidade de investigar possíveis irregularidades apresentadas pelo cidadão 

Irivaldo Lima da Rocha, coordenador do SINTEPP, referentes a valores pagos nos trajetos e os 

recebidos pelos donos de automóveis locados para a empresa que ganhou a licitação naquele certame. 

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. Usou da palavra o vereador José Benedito 

da Silva Furtado. Saudou a todos. Disse que os dias foram de conquistas; citou a presença do 

governador do Estado do Pará na cidade de Prainha. Agradeceu os vereadores que participaram do 

evento de abertura do Seminário “Calha Norte: Protagonismo para o Desenvolvimento Regional” em 

Monte Alegre; disse que foi uma importante reunião. Ressaltou que a união dos municípios da Calha 

Norte já deu frutos. Futuramente os municípios estarão criando a Associação de Vereadores da Calha 

Norte. Lamentou a situação da saúde do município; disse que os erros permanecem; citou o fato de 
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um médico recém-chegado ter feito um procedimento em uma paciente e a mesma ter adquirido grave 

infecção na UMS Wilson Ribeiro. Disse que visitou o Posto de Saúde e verificou a falta dos remédios 

na farmácia da saúde básica. Se reportou a Cultura do município de Prainha, disse que falta 

investimento. O Presidente pediu uma parte e foi concedido; disse que naquele dia fez uma reunião 

muito proveitosa com o Secretário de Cultura, e disponibilizou assessoria jurídica para que sejam 

feitos os processos legais que promovam regularização dos grupos de danças regionais. Em seguida, 

o vereador José Benedito agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador Waldemir Oliveira 

Ferreira. Cumprimentou a todos. Parabenizou os nobres pares pelo apoio dado ao requerimento de 

autoria do vereador Juscelino Macedo de Carvalho, em conjunto com os colegas, que promoveu a 

vinda da Unidade Móvel Flutuante do INSS. Se reportou aos vereadores José Benedito e Ivan Farias, 

e demais vereadores que estiveram em Monte Alegre, pela iniciativa de estar em conjunto com os 

demais municípios buscando a criação da Associação de Vereadores da Calha Norte. Disse que o 

Brasil vive o pior momento político dos últimos tempos; citou que os recursos vêm diminuindo cada 

vez mais em toda as áreas. Criticou o governo federal que tem pressionado os parlamentares para 

aprovarem emenda, que segundo ele, somente beneficiará a elite brasileira. Disse que municípios 

como Prainha sofrem com os cortes de recursos que estão sendo feitos. O vereador José Bendito pediu 

uma parte e foi concedido; disse que o governo municipal não pode remanejar recursos da educação 

para saúde, ou vice-versa. Em retomada o vereador Waldemir disse que pela falta de recursos em 

diversas áreas muitas vezes faz-se necessário o governo municipal complementar com recursos do 

FPM e/ou ICMS. Pediu atitude para que os municípios não se curvem as investidas do governo federal 

para apoiarem a Reforma da Previdência e com isso acabarem sofrendo ainda mais com cortes no 

orçamento municipal. Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador Agnaldo Teles Mágno. 

Cumprimentou a todos. Pediu providências novamente com relação ao Trapiche Municipal, em que 

ocorreu um novo incidente e teve sua estrutura mais uma vez danificada por uma grande embarcação. 

Citou o trabalho da Secretaria de Obras; disse que precisa ser bem planejado e bem executado, para 

que não haja desperdício de recursos. Parabenizou o Vereador Juscelino pelo requerimento que pediu 

a vinda da Unidade Móvel Flutuante do INSS para fazer atendimento no município. Corroborou com 

vereador Waldemir quanto a participação dos parlamentares no congresso nacional. Agradeceu e 

finalizou. Usou da palavra o vereador Juscelino Macedo de Carvalho. Saudou a todos. Pediu o apoio 

dos nobres pares para fazerem um projeto de Lei para que a população faça sumidouros em suas 

residências. Citou a estrada de Santa Maria, que segundo ele, está abandonada; disse que falta 

planejamento do secretário de obras. Se reportou ao vereador Josué que promoveu a vinda da máquina 

Patrol e lamentou que a máquina esteja parada. O Presidente pediu uma parte e foi concedido; disse 

que a máquina Patrol foi emenda parlamentar do Deputado Federal Chapadinha em parceria com os 

vereadores Josué Nascimento e José Benedito. Em retomada, lamentou a situação da Travessa Curuá 

do Sul; disse que a via não pode ficar do jeito que está. Criticou a situação do Trapiche Municipal. 

Citou a ponte do Cai n’água e registrou que tem tomado providências. Citou a vinda da Unidade 

Móvel Flutuante do INSS que ajudou muitas pessoas que não tem condições de se deslocar até 

Santarém. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. Saudou a 

todos. Informou que as demandas desta Casa estão sendo atendidas; disse que tinha um médico, agora 

tem dois na UMS Wilson Ribeiro; disse que o muro já foi construído; também registrou que mudaram 

a direção da UMS. Citou o problema na escola Nazaré II quanto ao sistema de água, reforçou que 

agora o pedido foi atendido e o sistema de água ampliado para cinco mil litros. Também citou o 

sistema de abastecimento de água do bairro Planalto, Boa Vista do Cuçarí, que vai atender mais de 

300 famílias. Falou da situação das estradas na margem direita do município. Disse que tem cobrado 

do Secretário de Obras o planejamento das ações da secretaria. Lamentou as enxurradas que tem sido 
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um problema para as estradas e ruas do munícipio. Parabenizou a iniciativa de criação da Associação 

dos Vereadores da Calha Norte. Parabenizou também o governador Helder Barbalho pelo trabalho 

que tem feito; agradeceu as providencias já trazidas pelo mesmo para o município de Prainha. Falou 

que o governador tem compromisso com a população de Prainha, pois teve 70% dos votos no 

município. Citou a Lei Kandir, disse que o governador cobrou do Presidente da República em 

encontro recente em Belém a flexibilização da Lei em prol do Estado e municípios. Se reportou ao 

vereador Waldemir quanto a Reforma da Previdência e lembrou que o congresso nacional tem feito 

mudanças na proposta. Citou a situação do Trapiche Municipal que foi atingido pela mesma 

embarcação e teve sua estrutura ainda mais prejudicada. O vereador Agnaldo pediu uma parte e foi 

concedido; pediu informações sobre a atual situação do hospital quanto a infestação de baratas. Em 

retomada o vereador Orivaldo disse que foi feito o trabalho de dedetização, mas vai apurar melhor 

como está a situação atual sobre o caso. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Arivaldo 

da Silva Nunes. Saudou a todos. Parabenizou a construção do elevado para o sistema de 

abastecimento de água, no Bairro Planalto, em Boa Vista do Cuçarí. Criticou a situação das ruas do 

Distrito de Boa vista do Cuçarí; pediu providências da secretaria de obras. Citou a situação das 

estradas da margem direita, que precisam de recuperação adequada. Disse que mesmo sendo pouco 

os recursos precisam ser aplicados no lugar certo. Criticou o secretário de obras; pediu atitude do 

governo municipal para fazer mudanças se for necessário. Se reportou a Cultura do município; disse 

que esta pasta do governo tem sido deixada de lado. Se reportou ao Presidente e pediu apoio para 

trazer a quadrilha junina do Distrito de Boa Vista do Cuçarí para o 26º Festival Folclórico do Bairro 

da Paz. O vereador Agnaldo pediu uma parte e foi concedido; agradeceu ao Presidente pelo apoio na 

2ª Edição da Copa Massamix; também citou o Sr. João Pingarilho pela promoção deste grande projeto 

no esporte prainhense. Em retomada, o vereador Arivaldo corroborou com o vereador Agnaldo. Em 

seguida, agradeceu a iniciativa do vereador Juscelino que promoveu a vinda da Unidade Móvel 

Flutuante do INSS. Também reforçou o trabalho que tem desempenhado em prol do povo de Prainha 

e suas comunidades. Agradeceu e finalizou sua fala. Fez uso da palavra o vereador Edvaldo Gomes 

Barbosa. Cumprimentou a todos. Parabenizou o vereador Juscelino que trouxe a Unidade Móvel 

Flutuante do INSS. Também parabenizou o vereador José Benedito pela iniciativa na criação da 

Associação do Vereadores da Calha Norte. Se reportou a saúde do município; disse que um cidadão 

de Vista Alegre do Cupim que precisou de atendimento médico mas teve o pedido de transporte 

negado no trecho – Vila do Cupim até o Posto de Saúde do Jatuarana. Lamentou que não tenha seringa 

no Posto de Saúde do Jatuarana. Parabenizou os nobres pares que estão exercendo sua função; a 

resposta, segundo ele, são os requerimentos que estão sendo atendidos. Pediu novamente o 

planejamento das ações do Secretário de Obras. Se reportou ao líder do governo e solicitou a cópia 

do contrato do transporte escolar que fora citado em Ata, em resposta ao seu pedido de informação, 

referente ao transporte que trabalhou na rota Km17-Km13-Cascudo-Jatuarana. Agradeceu e finalizou. 

O Presidente usou da palavra para esclarecer que está fazendo um planejamento para melhorar o 

funcionamento, atendimento e estrutura física da Câmara Municipal de Prainha, e por este motivo 

não será possível levar todos os vereadores a capital do Estado. Citou o Distrito de Boa Vista do 

Cuçarí e parabenizou pelos trabalhos desenvolvidos pela comunidade na cultura e reforçou que 

apoiará no que for possível. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra, o Presidente passou para 

Ordem do dia. Foram apresentadas as seguintes matérias: Requerimento Nº 001 – Gabinete do 

vereador Orivaldo Oliveira Ferreira, que requer o envio de ofício ao Presidente do Instituto de Terras 

do Pará – ITERPA, o Senhor Bruno Yoheiji Kono Ramos, solicitando Perícia Técnica nos autos do 

Processo nº 2014/357069 e a Retificação da Certidão nº 113 emitida por aquela autarquia em favor 

da Prefeitura Municipal de Prainha. Igualmente, requer que seja enviado oficio ao MPPA – Ministério 
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Público do Estado do Pará e a Delegacia de Polícia Federal para conhecimento e acompanhamento 

da Perícia Técnica. E que seja dado conhecimento ao Prefeito Municipal Sr. Davi Xavier de Moraes; 

que colocado em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. E Parecer Nº 002/2019 da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Assunto: Projeto de Lei nº 003/2019 – que cria o 

Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Vegetal SIM / POV e dá outras providências; 

que colocado em discussão e votação foi aprovado 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 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 dezoito de junho de dois mil e dezenove. 
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