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Resumo da quinquagésima sexta Sessão Ordinária do 
Primeiro Biênio da Décima Nona Legislatura da Câmara 
Municipal de Prainha. 

 
Aos vinte e um dias do mês de maio 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 
Provérbios Cap;31 vers.8, que diz: “Erga a voz em favor dos que não podem 
defender-se, seja o defensor de todos os desamparados.” Em seguida 
determinou a leitura da Ata anterior que posta em discussão e votação foi 
aprovada, com a retificação do vereador José Bendito, onde o mesmo disse que 
a rua em que se reportou é no bairro da Cosampa e não no bairro do Açaizal. 
Passou-se para o pequeno Expediente. Onde foram apresentadas as seguintes 
matérias: Oficio de n° 089/2018 do gabinete do prefeito Davi Xavier, 
apresentando o Projeto de Lei n° 001/2018 PMP/DT, que dispõe sobre a Lei de 
Diretrizes e Bases Orçamentarias para exercício de 2019; Oficio de n° 008/2018-
PMP/DT do diretor de divisão de terras, senhor José Benedito da Silva Morais 
em resposta ao Oficio n° 086/2018, explicando que o setor ainda não 
disponibiliza em seus arquivos de tal levantamento documental, pois precisa de 
tempo hábil para providenciar tal solicitação; oficio de n° 014/2018 SEMCET que 
está regularizando um levantamento documental, registro histórico e cervo 
cultural referente ao patrimônio material e imaterial do município de Prainha; 
oficio n° 107/2018 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Comarca de 
Prainha, solicitando a disponibilização de uma sala na Câmara para a realização 
de uma audiência no dia 24 de maio de 2018, as 09 horas; oficio de n° 018/2018-
CMP de autoria do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira direcionado ao deputado 
estadual Raimundo Santos, solicitando o seu apoio em agilizar o processo n° 
1524/2018 de autoria do Poder Executivo e que se encontra parado a 72 dias na 
Comissão de Constituição e Justiça da ALEPA; Requerimento de Justificativa de 
ausência de autoria do vereador Arivaldo Silva Nunes, dizendo que não poderá 
participar da sessão do dia 21 de maio de 2018; Requerimento de Justificativa 
de ausência de autoria do vereador Jucelino Macedo de Carvalho dizendo que 
não poderá participar da sessão do dia 21 de maio de 2018; Requerimento n° 
009, 010, 011 e 012/2018 de autoria do vereador Edvaldo Gomes Barbosa e 
requerimento n° 006 e 007/2018 de autoria do vereador Ivan da Silva Farias; 
usou da palavra o vereador Ivan Silva pedindo uma correção quanto ao seu 
requerimento sobre a Vila Betel; usou da palavra o vereador Orivaldo Ferreira, 
Fez referência ao requerimento do vereador José Benedito sobre a casa do 
aeroporto que precisa ser restaurada; usou da palavra o vereador Edvaldo 
Gomes Barbosa, parabenizou o vereador José Benedito por sua iniciativa 
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pedindo providencias ao aeroporto; usou da palavra o  vereador Waldemir 
Ferreira parabenizou o vereador José Bendito por sua iniciativa e preocupação 
com o aeroporto; usou da palavra o  vereador Agnaldo Magno, seguindo falou 
sobre o aeroporto de Santa Maria do Uruará, dizendo que também é crítica a 
situação do mesmo e pediu providencias; usou da palavra o  vereador José 
Benedito em seguida pediu providencias quanto ao aeroporto, falou também do 
dia do enfermeiro, onde acrescentou que esta casa envie uma comenda para 
homenageá-los; não havendo mais matérias a serem apresentadas passou-se 
para o grande expediente; usou da palavra o  vereador Ivan Silva agradeceu a 
Deus, cumprimentou a todos, seguindo pediu ao líder do governo que sejam 
tomadas providencias quanto ao Programa Bolça Família, disse que o benefício 
está sendo tirado de pessoas que realmente precisam, disse que também que 
as pessoas que vão a Assistência Social não recebem um bom atendimento, fez 
referências ao Secretário de Obras do município senhor Delfen Ferreira, pedindo 
que sejam tomadas providencias pois existem pontes que estão em estado 
crítico, em seguida falou também do secretário de educação que está afastado, 
disse que esta casa não foi informada e que isto não pode acontecer, 
acrescentou que a iluminação pública da cidade não compreende todas as ruas, 
falou de uma escola que foi fechada na região do Rio Purús o que deixou a 
comunidade revoltada, também acrescentou que a saúde do município está 
crítica, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo 
Magno agradeceu a Deus, cumprimentou a todos, em seguida deu boas vindas 
ao secretário de Obras do Município, seguindo parabenizou o vereador Ivan Silva 
por suas palavras, e acrescentou que a iluminação pública está sendo cobrada 
para que todas as ruas sejam iluminadas, citou também que a situação da saúde 
está precária no município e precisa ser melhorada, parabenizou o vereador 
Edson Guerra por ter ajudado muito na saúde, fez referências a reunião que 
aconteceu com os empresários das empresas MGM e Megacom, destacou a 
importância da reunião pois conseguiu-se esclarecer coisas em quais não tinham 
conhecimento, falou da merenda escolar que é uma situação que precisa ser 
fiscalizada, parabenizou o vereador Demétrio pelo trabalho feito em sua região, 
em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Waldemir 
Ferreira, agradeceu a Deus, cumprimentou a todos, em seguida parabenizou em 
nome do presidente está casa de leis por ter oficializado as empresas MGM e 
MEGACOM para prestarem esclarecimento sobre as obras que estão paradas, 
acrescentou que pela conversa que tiveram na reunião as obras serão 
retomadas, fez referências as palavras do vereador Ivan Silva quanto ao bolsa 
família, citou que este é um problema complicado e que não acontece somente 
em neste município, pois este é um problema do governo federal, acrescentou 
que até aposentados correm o risco de perder seus benefícios, disse também 
que os servidores da secretaria de assistência devem usar uma linguagem que 
sejam compreendidas pelas pessoas que precisam do atendimento, acrescentou 
que tem uma admiração pelo trabalho executado pelo secretário de saúde do 
município, disse também que acredita na capacidade da atual gestão, e que 
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acredita que tudo dará certo, e que não ver necessidade de se instaurar uma 
CPI, pois tudo está sendo resolvido com seriedade, parabenizou o gestor por 
estar sabendo administrar mesmo sem ter recursos suficientes, reportou-se 
sobre a iluminação pública disse que está sendo investido mais na cede do 
município do que nas regiões da margem direita e colônia, em seguida 
agradeceu e finalizou. Usou da palavra o  vereador Orivaldo Ferreira agradeceu 
a Deus, cumprimentou a todos, em seguida agradeceu ao secretário de obras 
por estar presente, parabenizou o empresário Eugenio Pires que vai retomar as 
obras que estão paradas, fez referências ao vereador Ivan Silva com relação a 
escola do Purús que segundo ele fechou, relatou que não é conhecedor desta 
situação, mas que vai averiguar, falou também da senhora que foi prejudicada e 
que no dia seguinte a acompanhará na assistência social para verificar o que 
aconteceu,  falou também de uma reunião com secretários e prefeito para  fazer 
uma avaliação do mandato na margem direita, onde puderam ouvir as demandas 
da população e assim elaborar um trabalho em cima das mesmas, falou da 
comunidade são Paulo que tem 50 anos e que nunca tinha tido um sistema de 
abastecimento de água, e hoje este sonho tornou-se realidade, parabenizou o 
deputado Hilton Aguiar, deputado Chapadinha vereadores presentes, prefeito e 
vice prefeito pela entrega da moto niveladora a região da margem direita do 
município, disse que cada vereador tem se empenhado pela sua comunidade 
falou da receptividade que teve nos gabinetes dos deputados Junior Hage, Hilton 
Aguiar, Ozorio, Riso santos, onde teve a oportunidade de discutir a situação da 
área patrimonial do distrito Santa Maria  quando estava em Belém, buscando 
melhorias para a população, falou da iluminação pública de santa Maria, disse  
estar preocupado pois está se aproximando a festa da comunidade e as ruas 
precisam estar iluminadas, justificou sua ausência na sessão do dia seguinte 
explicando que precisa estar em santa Maria resolvendo algumas situações, 
agradeceu e finalizou; Usou da palavra o vereador José Benedito das silva 
Furtado, agradeceu a Deus cumprimentou a todos, seguindo parabenizou todos 
internautas que acompanham as sessões pelas redes sociais, parabenizou o 
vereador Ivan por ter colocado  em pauta a situação da saúde no município que 
está péssima, fez referências  ao vereador Waldemir Ferreira quando 
parabenizava o secretário de saúde do município, o vereador cita que não tem 
nenhuma admiração por este secretario, nem menos pelos seus trabalhos na 
saúde do município, disse que a saúde é uma questão séria e que precisa ser 
tratada com responsabilidade, citou que só existe um médico pra tudo no hospital 
municipal, acrescentou que não funciona agendamento para atendimento tem 
que ser filas, pediu ao presidente que peça através de oficio a licitação da 
merenda Escolar para saberem qual a empresa que fornece a merenda, a 
licitação da saúde e do TFD, e também do transporte escolar do município e a 
empresa que ganhou pra coleta de lixo que informe esta casa para poderem se 
embasar, está pedindo esses ofícios em caráter de urgência. Parabenizou o 
empresário Eugenio, deixou um abraço ao empresário da MEGACOM o senhor 
Francisco, por terem prestado vários esclarecimentos, citou que foi importante 
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essa reunião que também contou com a presença do procurador do município, 
secretário de administração do município, onde foi cobrado porque as obras 
estão paradas, pediu melhorias principalmente na saúde em que segundo ele 
está uma situação inaceitável, mencionou que não estava na entrega da 
máquina em Santa Maria, pois estava em Belém, mas a região está de parabéns 
por terem sido agraciados com essa máquina,  parabenizou o presidente por 
seus esforços priorizando o município e que continue sempre assim, agradeceu 
e finalizou. Réplica com vereador Ivan silva fez referências ao vereador 
Waldemir, disse que caiu 7 milhões no mês de fevereiro do recurso do FUNDEB, 
que o vereador Arivaldo falou na sessão passada, e hoje não tem nenhuma 
escola construída nesta gestão, onde está esse dinheiro público? Usou da 
palavra o vereador Edson Guerra, agradeceu a Deus cumprimentou a todos, 
seguindo disse que está à disposição do casal que teve problema no bolsa 
família, falou da situação do repasse do FUNDEB, são parcelas que podem vir 
a mais ou menos, e que todos recursos serão aplicados de acordo com os 
critérios, falou também da iluminação pública disse que estão resolvendo, 
também falou da saúde do município está ruim mas está fazendo sua parcela de 
contribuição, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Manoel Viegas, 
agradeceu a Deus cumprimentou a todos, e disse que não apresentou nenhum 
requerimento a esta casa pois tem uma opinião própria sobre este assunto, mas 
não tem nada contra os colegas que colocam, o mesmo disse que é mas ação 
do que papel, falou também do descaso das ruas da cidade e de santa Maria, foi 
uma equipe pra arrumar e só  passearam, falou também da pista do aeroporto 
de santa Maria que virou rua, falou que não vai esperar e sim denunciar, afirmou 
que tem gente ganhando em santa Maria sem trabalhar, falou da situação do 
cemitério que está em total abandono, falou da iluminação pública onde não está 
tendo planejamento, tem que atender os locais de emergência como  a escola 
Ezilda Aragão que está se tornando boca de fumo e ponto de prostituição, falou 
do transporte escolar que só tem um ônibus do ensino médio carregando do Açu, 
São Paulo e demais comunidades  as crianças e adolescentes estão passando 
fome por conta do tempo gasto no percurso, parabenizou os vereadores José 
Benedito e Josué por conseguirem a máquina para aquela margem, disse que  
esse prefeito precisa trabalhar com mais seriedade, deixou seu apoio aos 
requerimentos dos colegas, acrescentou que Santa Maria não é distrito, disse 
que esse ano não vai sair madeira como nos anos anteriores, cabe ao prefeito 
pedir ao secretario de meio ambiente ir na região conhecer os projetos, em 
seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Edvaldo Barbosa 
agradeceu a Deus cumprimentou a todos, seguindo falou da reunião que teve 
com os empresários, e que o mesmo considerou muito proveitosa, parabenizou 
todos os vereadores por seus discursos, fez referências as palavras do vereador 
Ivan com relação os 40% do FUNDEB, deixou sua reivindicação ao governo pois 
esta casa precisa saber quem está respondendo pela secretaria de Educação, 
disse que é uma falta de respeito com esta casa não ter esta informação. Falou 
da iluminação pública e lembrou que a região da colônia também é Prainha, com 
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relação ao a limpeza pública da comunidade do cupim, perguntou ao senhor 
secretário de transportes se o servidor responsável por esta função foi demitido, 
onde recebeu a resposta que sim,  acrescentou que foi procurado pelo 
comandante do Cupim onde o mesmo disse que as ruas da comunidade estão 
em péssimas condições, falou que a saúde é prioridade, falou da sua 
preocupação com a ambulância do Jatuarana que trouxeram pra fazer 
manutenção e está a quase 2 meses e nada de retornarem com a mesma e disse 
que no dia seguinte vai procurar o secretário de saúde pra levar uma posição 
para comunidade pois todos os dias está sendo cobrado em sua residência 
quanto a esta situação, parabenizou o vereador Manoel Viegas por sua 
preocupação onde disse que tudo tem que ser feito com planejamento, o mesmo 
pergunta se a moto niveladora de Boa Vista está trabalhando, o vereador 
Waldemir disse sim, e o vereador Ivan disse só se o usuário der o combustível o 
vereador Edvaldo agradeceu as informações dos colegas vereadores, falou 
também que está refazendo alguns requerimentos, em seguida agradeceu e 
finalizou. Não havendo mas quem se pronunciar passou-se para Ordem do dia. 
Foram apresentadas as seguintes matérias;  requerimento de n° 014/2018 de 
autoria do vereador Jose Benedito silva Furtado, solicitando a formulação de 
projeto de lei por parte do executivo municipal para a criação ou implantação da 
secretaria municipal da pesca na estrutura organizacional do município de 
Prainha, que posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade; 
Requerimento  de n° 015/2018 de autoria do vereador José Benedito da silva 
Furtado, solicitando a construção de uma ponte medindo 300 metros, para a vila 
Canaã, localizada no Vira Sebo, que posto em discussão e votação foi aprovado 
por unanimidade. Requerimento 013/2018 de autoria do vereador Jose Benedito 
Silva Furtado, solicitando a construção de uma escola com 4 salas de aula na 
comunidade Mato Grosso, localizada no rio Uruará, 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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