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Ata da Sexagésima sétima Sessão Ordinária do Primeiro 
Biênio da Décima Nona Legislatura da Câmara Municipal 

de Prainha. 
 

 

 

Aos vinte e três dias do mês de agosto 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 Filipenses cap. 2 vers. 
3 que nos diz; nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas 
humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Em 
seguida determinou a leitura da Ata anterior que posta em discussão e 
votação foi aprovada por unanimidade. Passou para o pequeno 
Expediente. O Presidente registrou a presença do secretário de saúde, 
seguindo falou que será feita duas sessões, onde na primeira sessão o 
Sr. secretário prestará esclarecimentos conforme foi oficializado. O 
presidente convidou o secretário para usar a tribuna, usou da palavra o 
secretário de saúde senhor Paulo Ricardo, agradeceu a Deus 
cumprimentou a todos, seguindo falou que está sendo questionado 
sobre a falta de comunicação com os profissionais da saúde, o mesmo 
disse que tem contato com todos coordenadores das unidades. Usou da 
palavra o vereador Waldemir Ferreira, seguindo falou que presenciou 
um momento em que a enfermeira Naziane estava tentando contato 
com o secretário e não conseguiu, a mesma disse que já aconteceu 
várias vezes havia acontecido isso, o vereador acrescentou que pediu 
ao prefeito que conversasse com o mesmo para que respeitasse os 
vereadores, disse ainda que se o secretário tiver dúvidas do que estava 
falando, que chame a enfermeira Naziane e a enfermeira Josinês que 
trabalhava antes em Santa Maria que  teve problemas também, o 
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secretário retomou a palavra e o mesmo disse que ligou para claro e 
perguntou se a linha telefônica estava com algum problema, falou 
também que tem respeito por todos  e que está à disposição dos 
vereadores, e disse também terá uma conversa interna com a 
enfermeira Naziane. Usou a palavra o vereador Ivan Silva, seguindo 
falou da situação do Guajará que a comunicação é ruim, e questionou 
quando acontecer algo grave com os pacientes como fica a situação? 
Falou também do transporte! Disse que hoje é lamentável o que está 
acontecendo, reportou-se também do rapaz que foi vítima de arma 
branca, dizendo que não foi chamado o transporte para transferir na 
hora certa, falou ainda com relação ao professor Marcelo, disse que o 
mesmo ficou internado e não foi transferido para Santarém, e ainda 
queriam dividir frete do avião, respondeu ao vereador Ivan Silva, o 
secretário de saúde dizendo que o Guajará é uma região muito 
complexa, pois é muito ruim a comunicação, com relação as lanchas, o 
mesmo disse que tem 2 pessoas que transportam os pacientes. Usou 
da palavra o vereador Aguinaldo Magno, seguindo falou ao secretário de 
saúde que está acontecendo um grande problema de comunicação, 
falou da casa de apoio em Santarém, o mesmo disse que é boa, porém 
a pessoa que prepara a refeição chega muito tarde, falou ainda do 
transporte que leva os pacientes, e questionou porque só uma balsa já 
que alguns pacientes preferem viajar em outra, falou do carro de apoio 
em Santarém dizendo que quase toda vez está com defeito, e os 
doentes continuam pagando o transporte, falou também da limpeza do 
hospital, reportou-se também com relação a ambulância do Jatuarana 
dizendo que só é liberado quando consegue comunicação com o 
secretário, reportou-se ainda com relação ao laboratório do hospital, 
dizendo que não estão fazendo exames de rotinas, pois se as pessoas 
quiserem, terão que fazer em laboratório particular. Usou a palavra o 
vereador Ivan Silva, em seguida perguntou ao secretário por qual motivo 
que não vem a licitação da saúde para esta casa? O mesmo disse que 
até o momento ainda não veio. O secretario retomou a palavra e disse 
que até o momento não chegou em suas mãos ofícios solicitando a 
licitação da saúde. Usou a palavra o vereador Jose Benedito, 
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cumprimentou a todos, seguindo falou que foi mandando o ofício em 
maio, e se até o momento não chegou às mãos do secretário é 
irresponsabilidade do executivo. O secretario respondeu com relação a 
comunicação com os vereadores, dizendo que a claro está com péssimo 
sinal, seguindo esclareceu sobre as transferências de pacientes, disse 
que hoje tem um sistema do município, que para transferir tem que ter 
leito , falou que foi notificado por uma promotora que se fizessem 
transferência de paciente para Santarém sem leito, estaria sobre 
ameaça judicial, prosseguiu dizendo que é muito difícil a situação da 
saúde, reportou-se com relação ao avião, e disse a empresa atende 
várias cidades! O vereador Ivan Silva questionou sobre a situação do 
avião com relação em buscar o paciente, o mesmo disse que se o avião 
estiver para outra cidade o paciente vai morrer? Prosseguiu dizendo que 
o cidadão passou o dia todo perdendo sangue e o avião custou vim 
buscar. O secretario respondeu que foi uma coisa a típica que 
aconteceu, porém que fizeram todos os procedimentos cabíveis. Usou a 
palavra o vereador Jose Benedito, falou que foi ele que questionou 
sobre a demora de transferência de pacientes para Santarém, falou de 
um paciente, de nome Welington que foi encaminhado de voadeira com 
problema grave respiratório a noite, disse também que descorda quando 
o secretario fala que espera leito pra fazer a remoção, o mesmo disse 
que emergência é prioridade, disse ainda que o hospital de Prainha não 
mendiga Santarém, pois ainda segundo o vereador, aquele Município 
não atende os pacientes de graça, acrescentou do erro médico que 
aconteceu com a esposa do ex vereador Everaldo Teixeira, que foi 
preciso fazer pressão para transferir a paciente de avião, reportou-se 
ainda de uma moça que estava com 2 dias com o filho morto no ventre e 
foi preciso fazer plantão pro medico atender! O secretário reportou-se ao 
vereador Jose Benedito, dizendo que o mesmo precisa conhecer os 
regulamentos da saúde, os trâmites! O vereador José Benedito, 
questionou com o secretário dizendo que se morrer alguém sábado ou 
domingo não tem transporte para resgatar de Santarém para Prainha? 
O secretário de saúde disse que o vereador estava mentindo! Usou a 
palavra o vereador Jose Benedito, dizendo ao secretário que exigia 
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respeito, o mesmo disse que nunca foi ao gabinete desrespeita-lo, pediu 
ao secretário que medisse as palavras na tribuna, o secretário pediu 
desculpas ao vereador, e disse que se preocupa sim com a saúde. Usou 
a palavra o vereador Agnaldo Magno, seguindo falou que esta casa é do 
povo, e pediu que se tem alguém do conselho para que possa falar nos 
termos técnicos! O vereador Waldemir Ferreira disse que não concorda 
e precisa respeitar o regimento da Câmara, o presidente disse que a 
palavra estava com o vereador Agnaldo Magno, e o mesmo podia 
escolher alguém da plenária. O vereador José Benedito pediu ao 
presidente que siga o regimento desta casa. Usou a palavra o vereador 
Edvaldo Barbosa, cumprimentou a todos, seguindo disse que tem mais 
de 40 anos acompanhando política e tem 4 mandatos de vereador, e o 
mesmo está vendo acontecer coisas absurdas que nunca tinha visto, 
seguindo disse ao secretário, que de forma alguma deveria se referir a 
um parlamentar como mentiroso! Pois isso é um desrespeito com esta 
casa! Falou de sua magoa com relação a ambulância do Jatuarana, 
reportou-se ao secretário onde o mesmo disse que ia mandar prender o 
presidente da comunidade de Jatuarana e o vereador, disse ao 
secretário que isso é abuso de poder, em seguida o vereador presidente 
pediu mais respeito aos nobres vereadores, disse ainda que a 
população precisa saber o que aconteceu com o mesmo. Retomou a 
palavra o secretário, seguindo deixou seus agradecimentos a todos 
vereadores que lhe convocaram para vim nesta casa, e disse que os 
vereadores podem oficializar o mesmo para prestar mais 
esclarecimentos, pediu desculpas a todos os vereadores a qual 
ofendeu, em seguida agradeceu e finalizou. Não havendo mas quem se 
pronunciar  o senhor presidente deu por encerrada a presnte sessão, 
convidando os vereadores para a sessão do dia seguinte, nestes termos 
foi lavrada a presente Ata que depois de lida e aprovada será assinada 
pelo presidente, secretários e demais vereadores. 
 
 
 
 


