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Resumo da Quadragésima quarta Sessão Ordinária do Primeiro Biênio da 

Décima Nona Legislatura da Câmara Municipal de Prainha. 
 

Aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 
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 Edvaldo 
Gomes Barbosa, 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 Salmos 
107;1 que diz; Deem Graças ao Senhor porque ele é bom; o seu amor dura para 
sempre. Em seguida determinou a leitura da Ata anterior que posta em discussão 
e votação foi aprovada por unanimidade. Passou-se para o pequeno Expediente. 
Foram apresentadas as seguintes matérias; Projeto de Lei Municipal de n° 
001/2018 de 20 de fevereiro de 2018 de autoria do vereador Edvaldo Gomes 
Barbosa, que Dispõe sobre a concessão de passe livre no sistema Integrado de 
transporte do município aos membros Titulares do conselho Tutelar do Município 
de Prainha, Estado do Pará. Requerimento de nº 005, 006, 007 e 008/2018 de 
autoria do vereador Josué pereira do Nascimento; Requerimento de nº 007/2018 
de autoria do vereador Arivaldo da Silva Nunes; Requerimento de nº 003/2018 
de autoria do vereador Edvaldo Gomes Barbosa; não havendo mais matérias a 
serem apresentadas, o presidente cedeu espaço solicitado com antecedência 
pelo SINTEPP Sindicato dos trabalhadores em Educação pública do município 
de Prainha Pará; usou da palavra a senhora Francisca Chagas coordenadora 
Regional do SINTEPP, agradeceu a Deus cumprimentou a todos, em seguida 
disse que no dia anterior estava na sessão e se sentiu agraciada em ouvir 
algumas falas de vereadores valorizando a classe de trabalhadores da 
Educação, esclareceu ainda que os Municípios do Oeste do Pará, vem passando 
por problemas da desvalorização da Educação, disse ainda que o SINTEPP 
pode ser parceiro dessa casa de Leis, do poder executivo do município, isso se 
tiver um apoio, disse que a LDB trata exclusivamente da Educação, seguindo 
falou também que a Câmara tomasse providências quanto a reformulação do 
plano de carreira dos trabalhadores de Educação deste Município, seguiu 
dizendo que quando as coisas estão desorganizadas não tem como o Sindicato 
e o governo trabalhar, pediu que registrasse que esses problemas da educação 
vem acontecendo há décadas em nosso município, acrescentou que o município 
de Prainha está de parabéns por se construir uma greve em busca de seus 
direitos, falou que existe um passo fundamental que é fazer uma eleição e 
implantar um conselho municipal de Educação, seguiu dizendo que essa classe 
precisa ser valorizada, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 
presidente do SINTEPP Sr. Irivaldo Rocha, agradeceu a Deus cumprimentou a 
todos, em seguida disse que estão em greve reivindicando seus direitos, 
acrescentou que a gestão não assumiu o acordo judicial com os professores, 
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disse também que a gestão só quer cobrar, mas não assume seus deveres com 
os professores, acrescentou ainda que o Secretário retirou a disciplina de 
educação física, retirou também um professor de educação infantil, o mesmo 
disse que só um professor não vai dá conta de sala de aula com tantas crianças, 
disse ainda que pode faltar dinheiro nas outras secretarias, menos na secretária 
de Educação, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra a professora 
Iane Amorim, agradeceu a Deus cumprimentou a todos, seguiu dizendo que 
estão longe de seus familiares em busca de seus direitos, disse também que 
esse governo está desvalorizando a classe de professores, seguiu dizendo que 
foram contratadas pessoas não habilitadas na Educação, e pediu que o governo 
respeitem e cumpra as Leis, em seguida pediu em nome do SINTEPP que o 
governo tome providências do afastamento do secretário de Educação, em 
seguida agradeceu e finalizou. Não havendo mais matérias a serem 
apresentadas e nem quem se pronunciar no pequeno expediente, passou-se 
para o Grande Expediente. Usou da palavra o Vereador Ivan silva, agradeceu a 
Deus cumprimentou a todos, em seguida pediu apoio dos colegas vereadores 
para dar entrada no pedido de CPI, para que possa investigar a administração, 
acrescentou que os professores precisam de respeito, acrescentou que 
enquanto tiver essa politicagem no município de Prainha, nada vai melhorar, 
disse também que a estrada de Jatuarana a Monte Alegre está sendo 
recuperada foi seu pedido ao Deputado Junior Hage, afirmou também está 
preocupado com os ribeirinhas pois a água está crescendo, pediu que o governo 
mande pessoas responsáveis para fazer o cadastro, pois ano passado 
distribuíram as cestas básicas na cidade, e os ribeirinhos ficaram sem nada, em 
seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Josué Pereira do 
Nascimento, agradeceu a Deus cumprimentou a todos, pediu apoiou aos colegas 
vereadores aos seus requerimentos, pediu ao líder do governo que fale com o 
prefeito, para que ele possa voltar as comunidades da região de Boa Vista do 
Cuçari, para dar uma resposta a população, em seguida leu os cartazes dos 
professores em greve em busca dos seus direitos, seguindo disse que apoia a 
luta do SINTEPP, pois é um direito deles, parabenizou o deputado Junior Hage 
por ter conseguido várias coisas para o município, em seguida agradeceu e 
finalizou. Usou da palavra o Vereador José Benedito da Silva Furtado, agradeceu 
a Deus cumprimentou a todos, justificou sua ausência nas duas sessões 
anteriores, parabenizou os colegas dessa casa por terem respeito pelos 
parlamentares, disse ao vereador Ivan Silva que está à disposição para pedir a 
CPI de investigação, acrescentou que está preocupado com o estaqueamento 
da boca do rio Tamuataí pois está muito difícil pra passar, disse ao pessoal do 
SINTEPP que podem contar com seu apoio, acrescentou que está preocupado 
com a situação da Saúde do município, falou também da situação do matadouro 
que precisa ser tomadas algumas providências, pois a ponte do mesmo está em 
estado crítico; em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 
Arivaldo da Silva Nunes, agradeceu a Deus cumprimentou a todos, seguiu 
dizendo que fez um requerimento solicitando um transporte escolar pra 



 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA 
 

Avenida Coatá, 500, TELEFAX:(93)35341132/ C.N.P.J.10.220.671/0001-11 CEP:68130-000/Prainha- 
Pará. 

E-mail: cmpprainha@gmail.com 

 

 

comunidade de Poção, disse ao vereador Edson Guerra que precisa levar uma 
resposta pra comunidade, fez referências as palavras do vereador Ivan Silva com 
relação a politicagem, tem que acabar com isso; acrescentou que com relação a 
educação, o que a justiça determinar vai estar ao lado, e que os professores 
merecem respeito, fez referências as palavra da coordenadora geral do 
SINTEPP do Oeste do Pará, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra 
o vereador Aguinaldo Teles Magno, agradeceu a Deus, cumprimentou a todos, 
seguiu dizendo que é uma alegria vê essa casa cheia, disse também que é 
louvável vê a categoria da educação em busca de seus direitos, acrescentou que 
o PCCR não foi atualizado, parabenizou os professos pelas suas lutas, em 
seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Manoel Viegas, 
agradeceu a Deus, cumprimentou a todos, seguindo disse ao vereador Ivan Silva 
que pode contar com seu apoio, acrescentou que a Educação do Município tem 
que ser melhorada, e disse ainda que precisa da população para se eleger, e 
não de prefeito, por isso trabalha com dignidade, em seguida agradeceu e 
finalizou. Usou da palavra o vereador Edvaldo Barbosa cumprimentou a todos, 
seguindo disse que está ao lado dos professores, dispensou a ordem do dia por 
motivo do vereador Agnaldo apresentar mal-estar, em seguida agradeceu e 
finalizou. Não havendo matérias a serem aprovadas a mesa dispensou a ordem 
do dia, em virtude do mal-estar apresentado pelo vereador Agnaldo Magno, pois 
precisa dar apoio ao colega, seguida o Senhor Presidente deu por encerrada a 
presente Sessão, convidando os senhores vereadores para a Sessão do dia 
seguinte no horário regimental. 


