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Ata da Setuagésima Primeira 

Sessão Ordinária do Primeiro 

Biênio da Décima Nona Legislatura 

da Câmara Municipal de Prainha. 

 

 

 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro 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 16;3 que diz: consagre ao senhor tudo que você faz, e os 
seus planos serão bem sucedidos! 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; Req. nº 012 e 013/2018 de 
autoria do vereador Agnaldo Teles Magno; Req. nº 014 e 015 /2018 
de autoria do vereador Edvaldo Gomes Barbosa; Req. de justificativa 
de ausência de autoria do vereador Juscelino Macedo de Carvalho, 
dizendo que não poderá participar da sessão no dia 22 de outubro; 
Ofício nº 036/2018-SEMAP/PMP em resposta ao projeto de Lei nº 
003/2018, que dispõe sobre a Lei Orçamentaria Anual para o 
exercício financeiro de 2019; edital nº 001/2018, do concurso público 
da Câmara Municipal de Prainha. Fez uso da palavra o vereador 
Waldemir Ferreira, fazendo um requerimento verbal pedindo a esta 
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casa que encaminhe um ofício ao Ministério Público solicitando um 
defensor público permanente no município. Usou da palavra o 
vereador Edson Guerra solicitando que possa discutir junto a 
promotoria pública a situação da operadora de telefonia Claro, o 
mesmo disse que está péssimo o sinal. Passou-se para o Grande 
Expediente; Fez uso da palavra o vereador Ivan Silva, agradeceu a 
Deus cumprimentou a todos, reportou-se ao trapiche de Prainha, 
dizendo que está em péssimas condições, e que se não for tomado 
providências poderá acontecer um acidente grave, reportou-se sobre 
a balsa dos  pescadores, disse que até agora nada foi resolvido, 
acrescentou que o poder legislativo de Prainha está dormindo e que 
precisa ser tomada providências, falou também da placa que foi 
colocada em frente a cidade, identificando como “cidade do acari”, 
disse que não reuniram com ninguém para tomar essa decisão em 
colocar essa placa, disse que isso é uma palhaçada, reportou-se 
quanto aos alunos do Malval, dizendo que os mesmos estavam 
sendo liberados as 9 horas da manhã porque não tinha merenda, 
falou também das máquinas que vão pro interior e pedem o 
combustível para o colono para realizar os trabalhos, reportou-se 
sobre as madeiras que estão sendo tiradas de Santa Maria, disse 
que o poder público municipal não toma nenhuma providência, disse 
ainda que tem vereador que vai até as madeireiras e pega propina e 
isso é uma falta de respeito, falou que não pode se calar e que o 
poder legislativo está invalido, reportou-se ao vereador Waldemir 
Ferreira dizendo que já tinha feito um requerimento pedindo um 
defensor público, e teve como resposta que não podia, pois em 
Santarém já tinha 7 defensores, em seguida agradeceu e finalizou. 
Usou da palavra o vereador Edvaldo Barbosa, seguindo perguntou 
ao vereador Ivan Silva, quando o mesmo disse que o Poder 
Legislativo estava dormindo ao que se referia? O vereador Ivan Silva 
deu como resposta que se refere aos nobres pares desta casa. Usou 
da palavra o vereador Waldemir Ferreira, seguindo falou do trapiche 
de Prainha que está em péssima condições, disse que nada estar 
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sendo feito para solucionar o problema, disse que o povo elegeu o 
novo governo com propósito de mudança, falou da vila de Santa 
Maria, disse que é uma vergonha pois não está vendo nenhuma 
atitude por parte do governo municipal  com relação a retirada de 
madeira em Santa Maria, pediu que chame o Secretário de Meio 
Ambiente para prestar esclarecimentos a respeito desse fato, falou 
do congelamento dos recursos da saúde, educação e segurança 
pública, disse que os culpados disso foram alguns deputados, disse 
ainda que existe uma Lei que esta casa criou, faltando apenas ser 
cumprida para que parem com esta retirada de madeira ilegal, disse 
também que vai estar ao lado do povo, em seguida agradeceu e 
finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Magno, agradeceu a 
Deus cumprimentou a todos, seguindo falou do trapiche municipal, 
dizendo que já fez várias cobranças ao prefeito e nada foi resolvido, 
falou que esteve visitando o Igarapé das Pedras, disse que lá as 
crianças tem que caminhar mais de 6 quilômetros até a escola, disse 
que o secretário de transporte precisa verificar essa situação, falou 
ainda de uma UBS em abandono, disse que é um prédio bonito e que 
tem todos os equipamentos, porém não está funcionando, pediu ao 
secretário de saúde que verifique este posto e  der uma solução, 
reportou-se ao vereador Ivan Silva, quando falou que os vereadores 
se acovardaram pra não criar a CPI, disse que se sentiu ofendido, 
acrescentou que as licitações já estão nessa casa, agora todos tem 
que se debruçar e verificar se tem alguma coisa errada, se tiver será 
tomada as providências, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da 
palavra o vereador José Benedito, agradeceu a Deus cumprimentou 
a todos seguindo disse que pode visitar muitas comunidades e rever 
alguns amigos, depois parabenizou a Mesa Diretora por ter chegado 
as licitações, e convidou os colegas vereadores para que possam 
analisar juntos ao jurídico as licitações; reportou-se ao trapiche, disse 
que é uma situação de emergência e que precisa ser dado uma 
resposta a população, falou também da balsa dos pescadores que 
até hoje  está no fundo e nenhuma resposta foi dada, reportou-se 
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sobre a merenda escolar, disse que visitou a região do Guajará, e 
que o mesmo pode constatar que não tem merenda em várias 
escolas, falou também da escola de Bom Jardim que está em 
péssimas condições, falou da retirada de madeiras em Santa Maria, 
disse que o povo daquela região estão insatisfeitos, pediu que esta 
casa tome providências com relação a essas madeireiras, 
convocando o Ministério Público Federal para uma reunião, deixou 
seus agradecimentos ao prefeito de Porto de Móz, senhor Berg 
Campos por ter atendido a demanda de Prainha, com 131 placas 
solares, para as famílias contempladas, convidou os colegas 
vereadores pra criar um projeto para que possa cobrar luz para 
todos, com placas solares, para enviar para Brasília, disse que isso 
irá atender as famílias isoladas, agradeceu ao gestor por ter atendido 
seu requerimento em arrumar o Aeroporto municipal, falou que foi 
tirado o sistema de água da Comunidade Acará Açu, e levado para 
outra comunidade, o mesmo disse que não aceita isso, em seguida 
agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Josué Pereira 
agradeceu a Deus cumprimentou a todos seguindo agradeceu a 
todos os parceiros que ajudaram neste pleito eleitoral, disse que dias 
melhores virão, agradeceu ao prefeito municipal e ao secretário de 
saúde  pelo apoio ao projeto Bom Samaritano e Amazônia Canaã 
que atendeu mais de 10 mil pessoas com consultas e dentistas, 
reportou-se quanto a escola do Patauazal, e Ribanceira e deixou sua 
indignação por estas duas escolas estarem em péssimas condições 
e disse se até janeiro não for construídas vai convidar a população 
pra um mutirão e vão construir, deixou seus agradecimentos ao rico e 
o preto por terem dado seu apoio na iluminação de dois campos de 
futebol na comunidade Boa Vista, agradeceu ao presidente por seu 
apoio; falou também da grande cruzada evangélica  e parabenizou 
pelo dia do evangélico, fez um requerimento verbal solicitando a 
mesa diretora que envie um requerimento ao prefeito que faça uma 
placa para Boa Vista, dizendo que “seja bem vinda a Comunidade 
Boa Vista terra da farinha”, em seguida agradeceu e finalizou. Usou 
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da palavra o vereador Edvaldo Barbosa agradeceu a Deus 
cumprimentou a todos seguindo disse que irá fazer algumas críticas 
mas construtiva, em seguida parabenizou o vereador Josué Pereira, 
falou que visitou várias comunidades e agradeceu a todos que os 
apoiaram nesse período eleitoral, agradeceu todos eleitores que 
votaram nos candidatos que levou o nome; reportou-se ao vereador 
Ivan Silva, e disse que serão tomadas todas as providências, 
reportou-se ao líder do governo que encaminhe um oficio ao 
secretário de transporte para que venha nesta casa prestar 
esclarecimentos a respeito dos citados, disse que até o momento 
nada das estradas serem arrumadas e o inverno está se 
aproximando e o povo cobrando os vereadores, em seguida 
agradeceu e finalizou. Replica ao vereador Agnaldo Magno pediu que 
oficialize o secretário de Meio Ambiente para esclarecer o que 
precisa ser feito com relação a essas madeireiras; Usou da palavra o 
vereador Edson Guerra agradeceu a Deus cumprimentou a todos, 
seguindo pediu aos colegas vereadores que se juntem mais para 
buscar melhorias, pois a claro está com péssimo sinal, falou também 
da grande invasão de pescadores de outros municípios, disse que os 
de Prainha precisam do apoio desta casa para fazer algo legal em 
favor dos pescadores Prainhense, falou também da energia elétrica 
que a população precisa, parabenizou o vereador Josué Pereira pelo 
projeto Canaã da Amazônia! Parabenizou ainda o dia do evangélico, 
em seguida agradeceu e finalizou. Réplica ao Vereador Ivan Silva, 
pediu um minuto de silêncio em condolências ao falecimento da 
professora Ana Laudilha de santa Maria e ao Sr. Joao Fernades. Não 
havendo mais quem se pronunciar passou para ordem do dia. Não 
havendo 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, 
nestes termos foi lavrada a presente Ata que depois de lida e 
aprovada será assinada pelo presidente, secretários e demais 
vereadores. 


