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Ata da Setuagésima terceira 

Sessão Ordinária do Primeiro 

Biênio da Décima Nona 

Legislatura da Câmara 

Municipal de Prainha. 

 

 

 

Aos vinte e quatro 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 Proverbios;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, com a retificação do 
vereador Juscelino Carvalho, onde o mesmo disse 
não é Bena e sim Pena Florestal, o nome da empresa 
que ia doar a madeira para construção da escola. 
Passou para o pequeno Expediente. Foram 
apresentadas as seguintes matérias; Req. de nº 14 e 
15/2018 de autoria do vereador Agnaldo Magno; Req. 
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verbal de autoria do vereador Arivaldo Nunes, 
solicitando do poder público, o trabalho das seguintes 
localidades! Comunidades do Itamucurí a Andirobal e 
ramal do Retiro ao ramal Porção; Req. verbal de 
autoria do vereador Josué Pereira, pedindo que possa 
suspender as sessões de quinta e sexta feira, por 
motivo do segundo turno das eleições; Req. Verbal de 
autoria do vereador Juscelino Carvalho, pedindo 
atenção especial em mandar ofícios ao senhor André 
Paulo Felix, Superintendente do INSS Brasília, ao Sr. 
Wilson Morais Davi, gerente executivo em Belém, 
Rosimeire Lima Andrade, gerente executivo do INSS, 
pedindo a volta do Prev Barco INSS, para atender a 
população; Req. verbal de autoria do vereador 
Agnaldo Magno, pedindo o terreno da antiga delegacia 
para construir uma quadra coberta para escola Santa 
Rosa. Passou-se para o Grande Expediente; O senhor 
presidente pediu que registrasse nos anais desta 
Casa a presença do ex-vereador Cley. Fez uso da 
palavra o vereador Edson Guerra, agradeceu a Deus 
cumprimentou a todos, seguindo reportou-se a 
questão do dia anterior com relação as madeireiras, 
falou do código tributário que está defasado mais será 
resolvido, disse ainda que está chegando de 
Santarém o Sr. Anderson do setor de tributos para que 
possa ter os serviços básicos executados, falou 
também do Rally que está se aproximando e que está 
preocupado com a situação dos pedestres e com a 
segurança dos mesmos, reportou-se quanto as drogas 
no município e disse que essa situação é preocupante 
e pediu que esta casa provoque uma reunião com 
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Ministério Público para ver esta situação pois a 
população cobra dos vereadores, em seguida 
agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 
Waldemir Ferreira, reportou-se ao líder do governo, 
que pudesse levar dois pedidos ao executivo, o 
primeiro pedindo que construa um banheiro na escola 
Idelfôncio Ozório carvalho Pires, na Comunidade 
Anema; o segundo pedindo que arrume o trator na 
Comunidade de Igarapé Açú, que segundo o mesmo 
já está com mais de ano com defeito, pois a 
Comunidade quer uma resposta, em seguida 
agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 
Josué Pereira agradeceu a Deus cumprimentou a 
todos, seguindo registrou a presença do ex-vereador 
Cley, solidarizou sobre a demanda do vereador 
Waldemir Ferreira com relação ao trator do Igarapé  
Açú, falou também do trator da Comunidade Boa Vista 
do Cuçari que foi levado para a Pena Florestal e nada 
dos mecânicos de lá arrumarem, convidou os 
vereadores Arivaldo Nunes e Juscelino Carvalho para 
irem até o Pena para conferir se o trator se encontra 
naquele local, disse que precisa ser cobrado do 
executivo para que possa arrumar o mesmo, 
acrescentou que reuniu com várias lideranças da 
Comunidade de Boa Vista e conseguiram construir 
uma garagem, feita por vários mutirões e com ajuda 
do gestor concluíram a mesma, em seguida 
agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 
Agnaldo Magno, agradeceu a Deus cumprimentou a 
todos, deu boas vindas ao ex-vereador Cley, seguindo 
falou da situação das máquinas, dizendo que é 
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complicado, pois a população precisa e o agricultor 
também para dá apoio e exercer seus plantios, 
acrescentou que a iluminação pública está melhor, o 
mesmo disse ainda que sempre cobra por melhoria a 
população, em seguida agradeceu e finalizou. Usou 
da palavra o vereador Ivan Silva agradeceu a Deus 
cumprimentou a todos, seguindo falou das madeireiras 
de Santa Maria do Uruará, pediu a esta casa que 
pudessem ir em Santa Maria e reunir a população 
para tomar providências quanto a estas madeireiras, 
reportou-se ao trapiche dizendo que está em 
péssimas condições e a qualquer momento pode 
acontecer uma tragédia, prosseguiu dizendo que 
precisa ser tomada uma providência, disse ainda que 
precisa dá um prazo ao prefeito de 15 dias para 
arrumar o trapiche e se não for resolvido procurar o 
Ministério publico, falou da ponte do Malval que está 
em péssima condição, disse também que os alunos do 
Traíra estão com 10 dias sem estudar por causa do 
ônibus escolar está sem freio, prosseguiu dizendo que 
cobra porque quer a melhoria da população, 
acrescentou que foi no hospital e não tinha material 
pra realizar curativo, disse que isso é revoltante e 
precisa ser melhorado, em seguida agradeceu e 
finalizou. Usou da palavra o vereador Arivaldo Nunes, 
agradeceu a Deus cumprimentou a todos em seguida 
reportou-se ao líder do governo pedindo que conclua a 
iluminação pública da margem direita, especialmente 
Boa Vista do Cuçari, acrescentou que concorda com o 
vereador Ivan Silva, quando fala sobre o trapiche, 
disse que está na hora de tomar providências, não dá 
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para esperar mais, falou que não tem perfil pra bajular 
ninguém, se está errado tem que fazer o certo, em 
seguida fez uma pergunta ao presidente, onde estará 
o motor que foi tirado de Boa Vista na gestão 
passada? O vereador Edvaldo Barbosa respondeu 
dizendo que o motor está no hospital parado, em 
seguida agradeceu e finalizou. Usou a palavra o 
vereador Juscelino Carvalho, agradeceu a Deus 
cumprimentou a todos, seguindo falou das madeireiras 
de Santa Maria dizendo que tem que ser feito acordo 
judicial e não acordo verbal, em seguida agradeceu e 
finalizou. Usou da palavra o vereador José Benedito 
agradeceu a Deus cumprimentou a todos seguindo 
deu boas vindas ao ex vereador Cley, disse que as 
coisas só andam quando esta casa pressiona o 
gestor, falou de várias Comunidades que estão no 
escuro e não arrumam os motores, falou das obras 
paralisadas, as empresas que roubaram dinheiro que 
eram para ser construídas as UBS, e nada de 
resposta sobre estas obras paralisadas e as creches 
também, disse que não podemos aceitar, se alguém 
deve tem que pagar por isso, e tem que ser cobradas 
dessas  empresas que ganharam as licitações e não 
concluíram as obras, acrescentou sobre o trator do 
Igarapé Açu, falou da falta de medicamento no posto 
da comunidade Espirito Santo, disse que precisa ser 
dividido com o posto de Santíssima Trindade, falou q 
foi procurado por 4 mães da Comunidade Santíssima 
trindade da escola Berenice de Souza Miranda que 
está com um professor não habilitado na área 
Matemática, pois a Comunidade quer uma resposta, o 
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mesmo pediu ao líder do governo que verifique a 
situação, disse que é muito importante reunir com o 
prefeito e o secretário de meio ambiente, e ouvi-los a 
respeito dos fatos, disse ainda que o povo do Guajará 
estão isolados com a tapagem, e o prefeito de Porto 
de Móz já deu sua parcela de contribuição, agora 
resta o prefeito daqui  realizar este trabalho dando seu 
apoio, em seguida agradeceu e finalizou. Usou a 
palavra o vereador Edvaldo Barbosa, agradeceu a 
Deus cumprimentou a todos, em seguida perguntou 
ao líder do governo se já tem data marcada para as 
máquinas irem para colônia, em seguida agradeceu e 
finalizou. Não havendo mais quem se pronunciar 
passou-se para Ordem do dia, foram apresentadas as 
seguintes matérias. Req. do vereador Josué Pereira 
do Nascimento, solicitando que não tenha sessão nos 
2 dias seguintes, por motivo do segundo turno das 
eleições, que posto em discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade; Req. de urgência do 
vereador Arivaldo Nunes, solicitando a recuperação do 
Ramal que liga a estrada  do Itamucuri ao Andirobal, e 
ramal do Retiro e ramal Porção, 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. 
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