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Ata da Quinquagésima terceira Sessão Ordinária do 
Primeiro Biênio da Décima Nona Legislatura da Câmara 
Municipal de Prainha. 

 

 
Aos dezoito dias do mês de abril 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 Jeremias; 
cap. 29. Vers. 11 que diz. “Porque sou eu que conheço os planos que tenho para 
vocês, diz o senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos 
de dar a vocês esperança e um futuro, entregue o seu caminho ao senhor; confie 
nele, e ele agirá!” Em seguida determinou a leitura da Ata anterior que posta em 
discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente 
Edvaldo Barbosa pediu que o primeiro secretário, o vereador Edson Guerra lê-
se em nome da Câmara Municipal uma homenagem a servidora pública, 
Regielma Sandra, que faleceu na cidade de Santarém. Passou para o Pequeno 
Expediente. Foram apresentadas as seguintes matérias; Ofício nº 269/2018, 
processo nº 600012000-00 do Tribunal de Contas dos Municípios Secretaria 
Geral; Projeto de Lei Municipal nº 002/2018 de 18 de abril de 2018 de autoria do 
Vereador Edvaldo Gomes Barbosa, criando o Programa Municipal de 
Mecanização Agrícola do Município de Prainha, estado do Pará, Requerimento 
Nº 006, 007 e 008/2018 de autoria do vereador Edvaldo Gomes Barbosa e 
Requerimento de nº 005 e 006/2018 de autoria do vereador Orivaldo Oliveira 
Ferreira. Fez uso da palavra vereador Orivaldo Ferreira, cumprimentou a todos, 
seguindo falou da Emenda Parlamentar que conseguiram 3 caminhonetes onde 
uma dessas será destinada a Comunidade do Cupim para uso como 
Ambulância, parabenizou o vereador Agnaldo Magno pelo seu aniversário, 
acrescentou que as obras precisam ser continuadas na santa Maria e região, 
falou também da importante Ação Cidadania na região Santa Maria, Pacoval e 
Itamucuri, nos dias 2 a 9 de junho, em seguida agradeceu e finalizou. Não 
havendo mas matérias a serem apresentadas e nem que se pronunciar passou-
se para o Grande Expediente; Fez uso da palavra o vereador Ivan silva, 
agradeceu a Deus cumprimentou a todos, seguindo parabenizou o projeto de Lei 
do vereador Edvaldo Barbosa, acrescentou que está indignado por seu projeto 
de Lei  com relação as filas de banco ter sido aprovado por esta casa, e não ter 
nenhuma resposta do Prefeito, disse ainda que não quer saber do que foi feito 
no passado e sim do que será feito no futuro para melhorar as coisas, disse 
também que a merenda escolar está em falta, falou que a saúde está em um 
situação lamentável no Município de Prainha, disse ainda que as ruas estão 
horríveis e não ver nada sendo feito para melhorar,  em seguida agradeceu e 
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finalizou. Usou da palavra vereador Agnaldo Magno, agradeceu a Deus 
cumprimentou a todos, agradeceu aos colegas que lhe parabenizaram por seu 
aniversário, disse que esta casa não está sendo respeitada pelo Executivo, pois 
tem que ser tomada outras medidas para que o prefeito dê a solução, 
acrescentou que está cansado de cobrar, em seguida agradeceu e finalizou. 
Usou da palavra vereador José Benedito, agradeceu a Deus cumprimentou a 
todos, parabenizou o vereador Agnaldo Magno por seu aniversário, seguindo fez 
referências as palavras do vereador Ivan Silva sobre seu projeto de Lei, falou 
que está casa não esta sendo respeitada, parabenizou o projeto de Lei  vereador  
do Edvaldo Barbosa, disse que só assim a agricultura vai ser valorizada, disse 
ainda que esse projeto pode ser uma forma de Prainha sair desse atraso quando 
trata-se de agricultura familiar, falou também da reunião que aconteceu na 
Comunidade Espirito Santo, onde foram tratados sobre vários fatos que estão 
acontecendo na Resex Renascer, como os limites,  acrescentou que são os 
pequenos os prejudicados, falou que cobrou mais uma vez uma cadeira no 
Conselho deliberativo, parabenizou o Dr. Fabio pela gentileza com que conduziu 
a reunião, reportou-se sobre a rua da ferinha que está em péssimas condições, 
o mesmo disse que não vê nenhum interesse da parte do gestor  em resolver 
situações como esta, disse que se o prefeito não tomar iniciativas esta casa irá 
tomar pois quem sofre é a população, disse também que irá entregar o oficio do 
ICM-bio nas mãos do presidente, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da 
palavra vereador Waldemir Ferreira, agradeceu a Deus cumprimentou a todos, 
em seguida parabenizou o vereador Agnaldo Magno, fez referências as palavras 
do vereador Ivan Silva sobre seu projeto de Lei, disse que isso não pode 
acontecer pois o projeto de Lei do vereador Ivan Silva vai beneficiar toda a 
população, disse que esta casa tem que ser respeitada, em seguida agradeceu 
e finalizou. Usou da palavra o presidente Edvaldo Barbosa, fez referências as 
palavras do vereador Waldemir Ferreira disseram que a mesa diretora desta 
casa vai tomar todas as providências para resolver esta situação em seguida 
agradeceu e finalizou. Usou da palavra vereador Juscelino Carvalho, agradeceu 
a Deus cumprimentou a todos, seguindo falou que o vereador Ivan Silva pode 
contar com seu apoio, acrescentou sobre o cartório eleitoral que as pessoas 
pegam chuva e sol, pois essa situação precisa ser averiguada, reportou-se a Lei 
do idoso onde viu um idoso mendigando uma passagem e o dono da 
embarcação não aceitou meia passagem, disse que isso não pode acontecer, 
pois a Lei é pra todos, parabenizou o presidente por seu projeto de Lei, deixou 
suas condolências ao senhor Hermes um homem exemplar, disse que está 
preocupado com a situação da balsa que está no fundo e que isto pode causar 
acidentes com as embarcações que diariamente passam por nossa cidade, 
seguindo convidou os colegas vereadores para que no dia seguinte possam 
fazer uma visita ao hospital, em seguida agradeceu e finalizou.  Réplica do 
vereador José Benedito, relatou sobre a situação da ponte do Cai n’água onde 
já aconteceu acidente com pessoas naquela localidade e nada foi resolvido, 
disse que é lamentável o descaso pois quem sofre é a população, em seguida 
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agradeceu e finalizou. Usou da palavra vereador Edson Guerra, agradeceu a 
Deus cumprimentou a todos, seguindo parabenizou o vereador Agnaldo Magno 
por seu aniversário, parabenizou o vereador Edvaldo Barbosa pelo seu projeto 
de Lei, deixou suas condolências ao Sr. Hermes de Boa Vista e a servidora 
Regielma Sandra. Relatou que a madeira do Cai n’agua já está disponível, porém 
houve um imprevisto por isso que ainda não foi feito a ponte, mas que será 
resolvido, registrou a presença do professor Marcelo o empresário Eugenio 
Pires, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra vereador Arivaldo 
Nunes, agradeceu a Deus cumprimentou a todos, seguindo agradeceu ao 
vereador Juscelino Carvalho e ao vereador Agnaldo Magno por terem ajudado a 
cobrar o concerto do motor de água da Comunidade Ipanema que a mais de 2 
meses estava parado, acrescentou que tem que ser arrumada as ruas da cidade, 
pois existem muitas cobranças para os vereadores e a população tem razão de 
cobrar melhorias, disse que o povo está cansado de conversas fiadas, 
parabenizou o vereador Agnaldo Magno por seu aniversário, pediu que essa 
casa oficialize o gestor para tratar da situação das obras paradas, em seguida  
agradeceu e finalizou. Réplica ao vereador Orivaldo Ferreira, falou sobre a 
situação das obras onde empresas irresponsáveis, mexeram nas ruas, falou da 
irresponsabilidade do Secretário, disse ainda que tem mais de 20 obras 
inacabadas paradas, isso é culpa da gestão anterior, porém tem que arrumar as 
ruas pois quem sofre é o povo, acrescentou que não poderá está na sessão do 
dia seguinte, acrescentou ainda que as ruas foram colocados asfalto de péssima 
qualidade, e agora quem sofre é a população com essa irresponsabilidade da 
gestão anterior, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra vereador 
Edvaldo Barbosa, agradeceu a Deus cumprimentou a todos, parabenizou todos 
os vereadores, deixou seus sentimentos as famílias enlutadas do senhor Hermes 
e da Sra. Regielma Sandra, acrescentou que está preocupado com as situações 
que estão acontecendo quanto as cobranças, pediu que o poder executivo traga 
resposta ao poder legislativo, pois infelizmente não está acontecendo, disse que 
isso mostra que o executivo não está preocupado com as coisas erradas que 
estão acontecendo, fez referências ao vereador Orivaldo Ferreira, com relação 
ao recurso que era pra vir para Prainha, disse que não admite a decisão do 
ministério, se tem projeto tem que vir a verba, acrescentou que  município tem 
que tomar providências para tirar o povo desse sofrimento, disse ainda que os 
vereadores tem que fazer valer os seus direitos, seguindo parabenizou o 
vereador Agnaldo Magno por seu aniversário, em seguida agradeceu o vereador 
Waldemir Ferreira por ter lembrado do requerimento para oficializar o gestor, as 
empresas e o Ministério Público Estadual, disse ainda que já está com oficio 
recibado e com data de uma empresa, que será lido na Ordem do dia. Em 
seguida agradeceu e finalizou. Não havendo mas quem se pronunciasse passou 
para Ordem do dia. Foram apresentadas as seguintes matérias; Requerimento 
de nº 004/2018 de autoria do vereador Ivan da Silva Farias, solicitando a 
recuperação das ruas embruracadas dos bairros Cosampa, Açaizal e São 
Sebastião, na Sede do Município de Prainha, que posto em discussão e votação 
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foi aprovado por unanimidade; Requerimento de nº 005/2018 de autoria do 
vereador Ivan da Silva Farias, solicitando a recuperação das pontes do ramal da 
Comunidade Maturupi, Malval, na região da colônia desse município de Prainha, 
que posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade; Requerimento 
de nº 005/2018 de autoria do vereador Edvaldo Gomes Barbosa, solicitando em 
caráter de urgência a recuperação do ramal do Jeju, na região da colônia, neste 
município de Prainha que posto em discussão e votação foi aprovado por  
unanimidade.  Não havendo, mas matérias a serem apresentadas o Senhor 
Presidente deu por encerrada a presente Sessão, convidando os senhores 
vereadores para a Sessão do dia seguinte no horário regimental. 
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