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Ata da Sexagésima oitava Sessão Ordinária do 

Primeiro Biênio da Décima Nona Legislatura da 

Câmara Municipal de Prainha. 

 

 

 

Aos vinte e quatro 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 Josué 1; 9  que nos diz! Não fui eu que ordenei a você! 
Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o senhor, 
o seu Deus, estará com você por onde você andar! Em seguida 
determinou a leitura da Ata anterior que posta em discussão e 
votação foi aprovada por unanimidade. Passou para o pequeno 
Expediente. Foram apresentadas as seguintes matérias; moção de 
autoria dos parlamentares desta casa em apoio ao plesbicito para a 
criação do estado do Tapajós; Moção de autoria dos parlamentares 
desta casa em apoio das PECS 327/2013, apensadas a PEC 165-
a/1999, que pedem plebiscito somente na área a ser desmembrada. 
Passou-se para o Grande Expediente; Fez uso da palavra o senhor 
Vico Miranda, cumprimentou a todos, seguindo falou da situação 
TFD, dizendo que é tratamento fora de domicilio, falou sobre 
pacientes que vão para Santarém, e que tem que ser disponibilizado 
passagens e diárias para estes pacientes, falou ainda da regulação 
do hospital regional, dizendo que não é um hospital de portas 
abertas e sim o paciente tem que está com uma especialidade para 
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dá entrada no mesmo, pois é de alta complexidade, reportou-se com 
relação ao paciente que foi cortado a traqueia e o mesmo esperou 
por muito tempo para ser transferido, prosseguiu dizendo que o 
secretário de saúde tinha como ter chamado sim um avião para 
resgatar o paciente grave, pois o secretário é para resolver as 
dificuldades, disse ainda que o hospital regional recebe dos 
municípios 17 milhões, falou que a saúde de Prainha está doente, e 
precisa ser melhorada, pediu a mesa que oficialize a CIR (Comissão 
Intergetora Regional) para cobrar melhorias para o  município de 
Prainha, acrescentou que é preciso melhorar a compra de 
medicamentos, segundo ele existem várias pessoas escritas nos 
programas e o medicamento não tem, disse que isso é lamentável, 
prosseguiu dizendo que saúde é coisa séria e precisa de solução, 
seguindo falou da região do Guajará que precisa ser melhorada a 
comunicação, em seguida agradeceu e finalizou.  Usou da palavra o 
vereador Edson Guerra, parabenizou o Sr. Vico Miranda por ter 
vindo duas vezes esclarecer tecnicamente a situação da saúde! 
Usou da palavra o vereador Ivan silva, agradeceu a Deus 
cumprimentou a todos, em seguida reportou-se ao presidente que 
quando a plenária pede tem que ser válida, falou também que o 
secretário de saúde era para ter esclarecido muito mas, pois o 
mesmo era para ouvir a necessidade da população, e a realidade do 
município é crítica, falou das regras que o município tem que 
obedecer sobre a saúde, pois segundo ele, dessa forma vai morrer 
muita gente, acrescentou que todo mundo tem seus defeitos, porém 
tem seus acertos, ainda segundo ele na gestão passada nunca 
morreu alguém por falta de atendimento, prosseguiu dizendo que 
pessoas para trabalhar com a saúde tem que ser humano, em 
seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Jose 
Benedito, agradeceu a Deus cumprimentou a todos, em seguindo 
reportou-se quanto a saúde dizendo que é muito importante, falou 
que não era para estarem paparicando o secretário de saúde onde o 
mesmo deu esclarecimentos que não convenceu alguns vereadores, 
reportou-se que na campanha passada foi perseguido, onde diziam 
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que o mesmo tinha fazenda, o mesmo disse que tem princípios de 
família boa e honesta, disse ainda que tem um nome a zelar, e 
pediu que fosse respeitado o direito do parlamentar, em seguida 
agradeceu e finalizou.  Usou da palavra o vereador Waldemir 
Ferreira, agradeceu a Deus cumprimentou a todos, seguindo falou 
do debate que tem que ser feito com responsabilidade, disse que se 
alguma liderança quiser se pronunciar tem que ser informada a 
presidência desta Casa com antecedência, falou que não defende 
nenhum secretário, porém não permite que alguém venha a nesta 
casa prestar esclarecimentos seja humilhado, falou que hoje se 
sabe que o dinheiro é gasto com a demanda do povo, e acrescentou 
que não puxa saco de secretário nem de prefeito, e a verdade deve 
ser falada! Uma parte com o vereador Agnaldo Magno, disse que é 
chato ficar ouvindo que a gestão passada ficou devendo, o que 
importa é a nova gestão que tem que assumir direito! Retomou a 
palavra o vereador Waldemir Ferreira, desejando um boa noite a 
todos e que no próximo mês possam estar juntos novamente, em 
seguida agradeceu e finalizou. Réplica com o vereador José 
Benedito, seguindo disse que discorda quando o vereador Waldemir 
Ferreira, quando diz que a saúde agora está melhor que na gestão 
passada, em seguida agradeceu e finalizou. Não havendo mais 
quem se pronunciasse passou-se para Ordem do dia, foi 
apresentada a seguinte materia; Req. de nº 013/2018 de autoria do 
vereador Edvaldo Gomes barbosa, solicitando a recuperação e 
ampliação da Escola São Jõao na Comunidade do Ramal do Jijú, 
neste Municipio de Prainha, que posto em discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade. Não havendo matérias a serem 
apresentadas o Senhor Presidente deu por encerrada a presente 
Sessão, convidando os senhores vereadores para a Sessão do mês 
seguinte no horário regimental, nestes termos foi lavrada a presente 
Ata que depois de lida e aprovada será assinada pelo presidente, 
secretários e demais vereadores. 


