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Ata da décima sétima Sessão Ordinária do Segundo 

Biênio da Décima Nona Legislatura da Câmara 

Municipal de Prainha. 

Aos dezoito 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, Ivan da Silva Farias, José Benedito da Silva Furtado, Josué 

Pereira do Nascimento, Juscelino Macedo de Carvalho, Orivaldo Oliveira Ferreira e Waldemir 

Oliveira Ferreira; 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 17:14, 

que diz: “O início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa; por 

isso resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora”. Em 

seguida determinou a leitura da Ata anterior, que posta em discussão e votação foi aprovada por 

unanimidade. Passou para o Pequeno Expediente. Não houve matérias para aprovação. Fez uso da 

palavra o vereador Josué Pereira do Nascimento. Cumprimentou a todos. Leu a Carta de Renúncia ao 

cargo de 1º Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Prainha, que diz: Comunico a Vossa 

Excelência com base no Art. 21 da Resolução nº 001/2005, de 16 de fevereiro de 2005 – Regimento 

Interno, a minha renúncia ao cargo de 1º Secretário da Câmara Municipal de Prainha, que venho 

ocupando desde o dia 01 de janeiro de 2019 e que tem validade até o dia 31 de dezembro de 2020, o 

que faço por razões de cunho pessoal, em virtude de residir fora da sede do município de Prainha, 

que tem dificultado a minha assiduidade e consequentemente prejudicando os trabalhos da Mesa 

Diretora. O Presidente também usou da palavra, lamentou o fato mas agradeceu o nobre colega pelos 

importantes trabalhos desempenhados; desejou boa sorte ao mesmo. Em seguida registrou que a 

composição da nova mesa diretora será anunciada em breve. Não havendo mais quem fizesse uso da 

palavra, passou-se para o Grande Expediente. O Presidente franqueou a palavra. Fez uso da palavra 

o vereador Josué Pereira do Nascimento. Cumprimentou as comunidades que acompanhavam a 

Sessão pela transmissão ao vivo. Registrou que deu entrada em requerimento de muita importância 

para a comunidade do Itamucurí, no que tange ao Transporte Escolar. Citou o Projeto Social 

Amazônia Canaã em parceria com o Projeto Bom Samaritano, iniciativa do Pastor Alberto, que neste 

ano em sua 3ª Edição será desenvolvido na Sede do município, Santa Maria do Uruará, Itamucurí, 

Boa Vista do Cuçarí e Pacoval. Disse que foi à Secretaria de Saúde para conversar com o secretário; 

citou o Odontomóvel que estava há mais de dois anos parado, segundo ele; disse que conversou com 

o novo Diretor da UMS e o mesmo disse que o Odontomóvel já está em Santarém para ser consertado. 

Citou que outrora apresentou requerimentos para o Sistema de Abastecimento de Água do Bairro 

Planalto em Boa Vista do Cuçarí, que segundo ele, está para ser inaugurado, entretanto criticou, pois 

disse que não adianta inaugurar sem que seja feito a distribuição de água diretamente para a casa das 

pessoas. Também falou que esteve na comunidade do Itamucurí; lembrou que a mesma recebeu 

instrumentos musicais, violões, por meio do Programa Mais Educação; constatou que os instrumentos 

estavam parados, nessa perspectiva, disse que em parceira com a escola, comunidade e Projeto Bom 

Samaritano vai promover aulas de música; disse que em breve serão abertas turmas de aula de música 

nas Comunidade do Itamucurí, Mucambo e Pirisca. Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o 

vereador Ivan da Silva Farias. Cumprimentou a todos. Se reportou ao vereador Orivaldo, que em sua 

fala disse que o Ex Prefeito Gandor Hage teria desviado o recurso do Estádio Municipal; e mais uma 

vez pediu a comprovação da fala do colega. Lamentou a situação do Ramal Pai Mateus. Criticou 
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novamente a situação do Trapiche Municipal. Disse que um funcionário da Secretaria de Obras, 

concursado, teve como resposta do secretário que iria receber sem trabalhar. Criticou a situação do 

Lixão; lamentou mais uma vez o acúmulo de lixo na entrada da cidade. Criticou a Secretaria de Obras 

que segundo ele distribuiu panfleto com horários para a coleta de lixo, porém não tem cumprido com 

o programado, ocasionado problemas para a população. Alertou que o muro da Secretaria de Obras 

pode a qualquer momento cair. Se reportou a saúde; disse que a secretaria não tem oferecido remédios 

básicos para a população. O vereador falou que a população tem clamado por providências no 

município de Prainha. Agradeceu e finalizou. O Presidente usou da palavra para dizer que a Lei das 

Diretrizes Orçamentárias – LOA para o Exercício de 2020 do município de Prainha é uma matéria 

relevante e será votada nesta Casa no respectivo dia. Também falou sobre o Requerimento de CPI 

que será votado; leu o Regimento Interno e destacou as prerrogativas para a aprovação do mesmo. 

Citou o Art. 67, referente as Comissões Parlamentares de Inquérito; Art. 87 – Proposição é toda 

matéria sujeita a deliberação do Plenário, qualquer que seja o seu objeto; Art. 88 – São modalidades 

de proposição: inciso XII – requerimentos; Art. 100, que diz: Requerimento é todo pedido verbal ou 

escrito de Vereador ou de Comissão feito ao Presidente da Câmara ou por seu intermédio, sobre 

assunto do expediente, da Ordem do dia ou de interesse pessoal do Vereador, dispensada a audiência 

das Comissões Permanentes, no parágrafo 3º – Serão escritos e sujeitos à deliberação do Plenário os 

requerimentos que versem sobre: inciso VII – constituição de Comissões Especiais e de Inquérito; 

Art.102, que diz: Toda e qualquer proposição escrita, para constar na pauta de sessão ordinária, exceto 

nos casos previstos no art. 88, VIII, IX e X, deverá ser apresentada com 48 (quarenta e oito) horas de 

antecedência na Secretaria da Câmara, que as protocolará, numerando-as e encaminhando-as ao 

Presidente; e Art. 159, inciso XIII - o recebimento de denúncia contra o Prefeito e Vereador, no caso 

de apuração de crime de responsabilidade. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra, o 

Presidente passou para Ordem do dia. Foram apresentadas as seguintes matérias: Parecer Nº 

003/2019 – Comissão de Finanças e Orçamento. Assunto: Projeto de Lei Nº 002/2019 – que dispõe 

sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2020, e dá outras 

providências. Parecer Nº 004/2019 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Assunto: 

Projeto de Lei Nº 002/2019 – que dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei Orçamentária 

para o Exercício de 2020, e dá outras providências. Ambos considerando, portanto, o devido 

atendimento dos fundamentos legais e constitucionais, emitiram parecer de forma favorável à 

tramitação, com a seguinte alteração: que seja incluído na base de cálculo do duodécimo repassado 

pelo Poder Executivo ao Legislativo as contribuições da CIP – Contribuição de Iluminação Pública e 

da COSIP – Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública. Assim, foram colocados 

em discussão e votação sendo aprovados por unanimidade. Projeto de Lei nº 003/2019, que cria o 

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

considerando o Art. 121 do Regimento foi colocado em discussão e votação sendo aprovado por 

unanimidade. 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. Foi colocado em discussão e feita a votação em processo nominal, pois exigia o 

quórum de maioria absoluta e dois terços – Art. 168 do Regimento Interno. O vereador José Benedito 

da Silva Furtado foi impedido de votar por ser autor do requerimento, conforme o Art. 161, que diz 

que o vereador estará impedido de votar quando tiver interesse pessoal na matéria. O Presidente votou 

não ao requerimento, em conformidade com o parecer anteriormente dado em seu pronunciamento. 

Agnaldo Teles Mágno votou sim. Arivaldo da Silva Nunes votou sim. Edvaldo Gomes Barbosa votou 
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sim. Ivan da Silva Farias votou sim. Josué Pereira do Nascimento votou não. Juscelino Macedo de 

Carvalho votou não. Orivaldo Oliveira Ferreira votou não. Waldemir Oliveira Ferreira votou não. 

Sendo feita a votação e apuração dos votos, contatou-se o total de 5 votos contra e 4 votos a favor, 

não tendo dois terços favoráveis, o Requerimento de CPI Nº 001/2019 foi negado. 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 dezenove de junho 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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