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  Ata da Setuagésima Segunda 

Sessão Ordinária do Primeiro 

Biênio da Décima Nona 

Legislatura da Câmara Municipal 

de Prainha. 

 

 

 

Aos vinte e três 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; salmo 90, 12, que nos diz: 
ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração 
alcance sabedoria, 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; O senhor Presidente 
encaminha a Comissão de Finanças e Orçamento para análise e 
emissão de pareceres das prestações de contas dos exercícios 
de 2001 e 2002 de responsabilidade do senhor Gandor Calil 
Hage Neto; e exercício 2003 de responsabilidade dos senhores 
Gandor Calil Hage Neto e Joaquim Vieira Nunes; exercícios de 
2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 de responsabilidade do senhor 
Joaquim Vieira Nunes. Passou-se para o Grande Expediente; 
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Fez uso da palavra o vereador Josué Pereira, agradeceu a Deus 
cumprimentou a todos, seguindo mandou um abraço a todas as 
pessoas que acompanham as sessões pela página da Câmara 
nas redes sociais, reportou-se a reunião que aconteceu com os 
colonos cobrando providências do chefe do executivo do 
município, disse também que está faltando vacinas no posto de 
saúde da Vila de Boa Vista e pediu ao líder do governo que 
transmita ao secretário para que possa solucionar esta situação, 
reportou-se a região do Itamucuri, dizendo que as estradas estão 
em péssimas condições, disse ainda que está lutando há anos 
pela construção da escola da Pirisca, e demais escolas, reportou-
se quanto a questão da tributação do município com relação as 
madeireiras, disse que se fosse cobrado das balsas a tributação 
o município teria um valor ótimo para melhorar as coisas, falou 
também do segundo turno da eleições, que todas as bandeiras 
precisam ser levantadas, para que o povo possa fazer uma boa 
escolha,  pediu que  todos possam votar com responsabilidade, 
pois dias melhores virão pro município, em seguida agradeceu e 
finalizou. Usou da palavra o vereador José Benedito, agradeceu 
a Deus cumprimentou a todos, seguindo falou da região do 
Guajará, reportou-se sobre uma placa do ICM-BIO em frente à 
escola na Comunidade Terra Preta, disse  que não aceita esta 
placa em frente à escola, pediu que a Mesa Diretora encaminhe 
um ofício ao secretário de Educação, para que possa prestar 
esclarecimentos com relação a este fato, falou  do projeto de Lei 
que foi aprovado, que permite cobrar impostos das madeireiras, 
disse ainda que defende o pequeno empreendedor, acrescentou 
que não aceita que saia as madeiras do município sem deixar 
nenhuma renda local, disse que o executivo tem que dá uma 
resposta para população, reportou-se a saúde do município 
dizendo que está péssima e até o momento nada de melhorar, 
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pois continua cada vez pior, disse ainda que no hospital nem 
hemograma está sendo feito, a máquina de RX estava com 
problema, disse ainda que a população precisa de uma saúde de 
qualidade, acrescentou que durante a campanha pregavam 
mudança, porém hoje não é o que se ver, as ruas da cidade 
estão em péssimas condições, na colônia os ramais estão 
horríveis, disse que a população Prainhense merece respeito, 
falou ainda que não é contra os empresários, no entanto que 
venham mais deixe sua parcela de contribuição, agradeceu a 
toda população que o acolheu em suas residências no período 
da campanha eleitoral, parabenizou o presidente pelas 
transmissões das sessões, onde todos podem assistir em suas 
residências, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra 
o vereador Ivan Silva, agradeceu a Deus cumprimentou a todos 
seguindo falou da situação do Rio Purus, dizendo que está 
tapado e o poder público nada de tomar providências, falou 
também da ponte próximo ao Cupim, disse que até agora 
nenhuma providência foi tomada, disse ainda que do jeito que 
está a qualquer momento poderá acontecer um acidente, 
reportou-se sobre a situação da saúde onde o mesmo foi fazer 
um curativo no hospital e o profissional que estava no plantão, 
disse que não ia fazer porque não tinha material, disse que isso é 
revoltante, falou também das madeireiras em Santa Maria, disse 
que é uma situação complicada, porém tem que ser feito um 
acordo entre os madeireiros e a comunidade, disse que o 
município não está apto para receber cobranças  de multas! E 
questionou! Então está apto a receber o que? Disse que o povo 
implora por respeito e humanidade, e o mesmo não está 
aguentando mais, pediu que lute pelo município de Prainha com 
dignidade, falou da merenda escolar que as crianças passaram 
um mês sem ter por irresponsabilidade da gestão, em seguida 
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agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Arivaldo 
Nunes, agradeceu a Deus cumprimentou a todos seguindo 
agradeceu a todos que votaram no candidato a deputado João 
Pingarilho, falou que a Lei para cobrar tributos está aprovada 
desde 2015, e desde desta data não foram cobrados, em seguida 
questionou o vereador Ivan Silva quem é o Parlamentar que pega 
propinas das madeireiras! Disse ainda que tem que fazer valer a 
Lei, aí sim vai acabar com esse problema de madeireira retirando 
madeiras ilegal, disse também que a Comunidade de Boa vista 
está com a bomba de água queimada, pediu ao líder do governo 
que possa resolver esta situação, falou também que cada pessoa 
possa fazer uma boa escolha na votação do segundo turno, em 
seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 
Agnaldo Magno, agradeceu a Deus cumprimentou a todos, em 
seguida reportou-se ao vereador Arivaldo Nunes dizendo foi feliz 
quando o mesmo diz que o papel do legislador é fazer as 
cobranças  e não se pode fazer o papel do executivo, disse ainda 
que nunca se acovardou de nada nesta casa, pois tudo que tiver 
dentro da legalidade, o mesmo está de acordo, seguindo disse 
que esta casa tem que ser séria, e que cada pessoa possa 
pensar antes de votar, em seguida agradeceu e finalizou. Usou 
da palavra o vereador Edson Guerra, agradeceu a Deus 
cumprimentou a todos, em seguida disse que daria uma 
informação sobre um recurso que Porto de Móz recebe mensal, o 
ISS, imposto sobre serviços, com isso usa esse valor para melhor 
diversos serviços à população, prosseguiu dizendo que Prainha 
não conta com esse recurso, falou ainda que aqui não tem 
hospital municipal, e sim uma Unidade Mista, disse que o 
município vive de migalhas mas muitas coisas foram melhoradas, 
em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 
Juscelino Carvalho, agradeceu a Deus cumprimentou a todos 
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seguindo falou da escola do Patauazal, disse que ia fazer a 
escola no mandato passado, que o senhor Bena já tinha doado a 
madeira , mas no seu mandato era travado o que queria fazer, 
reportou ao vereador Ivan Silva, dizendo que as madeireiras não 
vão entrar em acordo, disse que está muito preocupado com a 
situação do trapiche, que já encaminhou ofícios e nada foi feito, 
reportou-se quanto a balsa dos pescadores que está no fundo 
sem nada sendo feito, relatou que a operadora claro está com o 
sinal péssima e precisam tomar providências quanto a este fato, 
o mesmo disse que está à disposição dos colegas vereadores 
para irem em santa Maria, em seguida agradeceu e finalizou. 
Usou da palavra o vereador Waldemir Ferreira, agradeceu a 
Deus cumprimentou a todos seguindo falou da comunidade de 
Igarapé Açu sobre o concerto do trator disse que o povo está 
esperando a resposta, falou também do Secretário de Meio 
Ambiente que possa prestar esclarecimentos, acrescentou que 
não está com o seu mandato a disposição de negociação, o 
mesmo disse que tem que ser cumprido a lei pois não pode 
deixar levar nossas riquezas, para que mais tarde não sofra igual  
o município de Breves, disse também que tem que se unir para 
buscar melhorias para o município, em seguida agradeceu e 
finalizou. Réplica ao vereador José Benedito, seguindo 
parabenizou o vereador Waldemir Ferreira por sua fala, disse que 
tem que ter humildade de ver o momento crítico que estão 
passando, reportou-se ao líder do governo quando falou que foi 
feito promessas para dias melhores, porém esses dias ainda não 
chegou ao município, disse que a saúde está péssima e que 
precisa melhorar, disse ainda que tem que deixar de bajulação 
com o executivo e conduzir o mandato de cabeça erguida, 
prosseguiu dizendo que  precisa cobrar impostos a quem for de 
direito para melhorar o município, e tem que lutar por dias 
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melhores, em seguida agradeceu e finalizou. Não havendo mais 
quem se pronunciar passou para Ordem do dia, foram 
apresentadas as seguintes materias; req. nº 012/2018, de autoria 
do vereador Agnaldo Teles Magno, solicitando a aquisição de 4 
luminarias e 300 metros de fio elétrico para a rede de distribuição 
de energia elétrica para a Comunidade São Judas - Vira Sebo, 
na Regiao Ribeirinha, que posto em discussao e votacao foi 
aprovado por unanimidade; req. nº 013/2018 de autoria do 
vereador Agnaldo Teles Magno, solicitando a aquisição de 
carteiras escolares para atender a escola da Comunidade São 
Paulo na regiao do Uruará, que posto em discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade; req. nº 014/2018, de autoria do 
vereador Edvaldo Gomes Barbosa, solicitando a recuperação dos 
Ramais: ramal do Majarizinho, ramal do pai Mateus e ramal do 
Bangu, que posto em discussão e votação foi aprovado por 
unanimidade; req. nº 015/2018 de autoria do vereador  Edvaldo 
Gomes Barbosa, solicitando a recuperação dos ramais: Ramal da 
Mata Verde, ramal da Sombra da Mata e ramal dos Mineiros, 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 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. 

 


