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Ata da Setuagésima quarta Sessão              

Ordinária do Primeiro Biênio da 

Décima Nona Legislatura da Câmara 

Municipal de Prainha. 

 

 

 

Aos dezenove dias do mês de novembro 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, convidou o vereador Agnaldo Magno para 
assumir a primeira secretaria e o vereador Arivaldo Nunes para 
assumir a segunda secretaria, em seguida autorizou a 
chamada dos Senhores Vereadores, constatada a existência 
de quórum sob as bênçãos de Deus declarou aberta a presente 
sessão e convocou os pares a ouvir uma reflexão da bíblia que 
está em salmo 16;5 que diz! Senhor, tu és a minha porção e o 
meu cálice; és tu que garantes o meu futuro. Em seguida 
determinou a leitura da Ata anterior que posta em discussão e 
votação foi aprovada por unanimidade. O presidente pediu um 
minuto de silêncio em condolências ao falecimento de Emerson 
Moreira. Passou para o pequeno Expediente. Foram 
apresentadas as seguintes matérias: Ofício de nº 0235/2017-
PMP/GP, encaminhando o projeto de Lei nº 04 de 19 de 
novembro de 2018, que dispõe sobre o Código Tributário do 
Município de Prainha e dá outras providencias e Req. nº 
008/2018 de autoria do vereador Ivan da Silva Farias. Passou-
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se para o Grande Expediente; Fez uso da palavra o vereador 
Ivan Silva, agradeceu a Deus cumprimentou a todos, seguindo 
falou que foi procurado pelo presidente da comunidade do 
Jatuarana onde o mesmo disse que a polícia não está atuando 
na comunidade porque foi cortado a energia do posto policial, 
falou também que foi procurado por algumas pessoas de Santa 
Maria do Uruará, onde  lhe informaram que foi cortado a 
energia da casa do médico, disse também que alguns 
moradores da Comunidade Santa Cruz reportaram lhe o fato da 
bomba de água está queimada e nenhuma providência foi 
tomada, acrescentou que em de Santa Maria está sem coleta 
de lixo, reportou-se quanto ao km17 dizendo que as pessoas 
estão sofrendo com relação a água que está de péssima 
qualidade, falou do Rio Purus que está intrafegável, disse ainda 
que foi pediu providências no mês anterior, porém, nada foi 
resolvido, falou ainda da possibilidade de implantação de uma 
seção eleitoral na Comunidade de São Joaquim, Rio Purus, 
pediu apoio quanto seu requerimento, para que os 
representantes da Comunidade Xicantã possam reivindicar 
seus direitos, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da 
palavra o vereador Orivaldo Ferreira, agradeceu a Deus  
cumprimentou a todos, seguindo fez um convite aos pares 
desta casa para que possam está na entrega da estrada que 
liga Santa Maria a Comunidade Floresta, disse que é de grande 
importância esta estrada para aquelas comunidades, um sonho 
que está sendo realizado e sábado, reportou-se ainda quanto a 
Comunidade Santa Cruz, dizendo que foi uma bomba nova 
para atender aquela comunidade, falou também da 
Comunidade de Igarapé Açu, que a Celpa suspendeu a energia 
porque não estavam pagando mas, porém esse fato já foi 
resolvido, reportou-se a situação do km17 dizendo que precisa 
ser averiguada, disse que água é vida e sem ela não dá pra 
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sobreviver, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra 
o vereador Manoel Viegas, agradeceu a Deus cumprimentou a 
todos, seguindo pediu desculpas por não ter participado das 
sessões anteriores, pediu a esta casa que abra exceção para 
na quarta feira venha uma comissão de Santa Maria, reivindicar 
seus direitos e colocar alguns temas como: a pesca, 
associação de moradores etc. falou da queima de lixo na 
entrada de Santa Maria, e a fumaça que está incomodando os 
comunitários, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da 
palavra o vereador Arivaldo Nunes agradeceu a Deus 
cumprimentou a todos, seguindo reportou-se ao vereador Ivan 
Silva dizendo que está correto com suas preocupações, falou 
da coleta de lixo de Santa Maria e Boa Vista e demais 
Comunidades que não está sendo feita, disse que isso é 
inaceitável, falou também da iluminação pública que precisa ser 
melhorada, pediu ao governo que se solidarize em fazer os 
trabalhos de recuperação das estradas, pediu ainda que o 
governo priorize os trabalhos, em seguida agradeceu e 
finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Magno 
agradeceu a Deus cumprimentou a todos, seguindo falou de 
sua preocupação com relação ao trapiche, deixou seu pesar a 
família do vereador Edson Guerra que estão passando por este 
momento delicado, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da 
palavra o vereador Waldemir Ferreira agradeceu a Deus 
cumprimentou a todos, falou de sua preocupação com relação 
a saúde, onde fala do programa mais médico, disse que o novo 
presidente irá despachar os médicos cubanos, e quem vai 
sofrer com isso é a população mais carente do Brasil, falou 
também sua preocupação de como o gestor e o secretário de 
saúde vão fazer com a saída desses profissionais, parabenizou 
os vereadores Ivan Silva e José Benedito por suas iniciativas 
em entrar com documentos para interditar o trapiche antes que 
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aconteça uma tragédia, em seguida agradeceu e finalizou. 
Usou a palavra o vereador José Benedito  agradeceu a Deus 
cumprimentou a todos, seguindo deu boas vinda a enfermeira 
Lucicléia e a sua esposa e os demais presentes, falou dos 
limites de terras do município, onde viu a necessidade dos 
colonos do Cupim que estiveram aqui muito preocupados, 
convidou os colegas a abraçar esta causa junto ao gestor, falou 
da saúde que é uma preocupação muito grande e que o 
recurso é alto e temos que ver o que está sendo feito,o mesmo 
disse que não aceita que seja tirado o TFD das pessoas, e está 
na hora de escolher novos caminhos, falou também das 
madeireiras que estão levando as madeiras de nosso 
município, reportou-se ao secretario de transporte dizendo que 
já pediu varia vezes o planejamento do trabalho para arrumar 
as estradas, ruas e nada de chegar nesta casa, falou também 
do trapiche que não dar mas pra aceitar a situação crítica que 
está, falou do programa mas médico que tem que ser dado 
oportunidades para os médicos brasileiros, em seguida 
agradeceu e finalizou. Replica vereador Ivan Silva, convidou o 
povo de Prainha para vir discutir a situação da saúde, falou da 
saúde do município dizendo que está abandonada, disse esta 
gestão tirou o melhor medico o Dr. Vicente, e o povo de 
Prainha precisa ser respeitado, disse ainda que o executivo 
não respeita esta casa. Replica ao vereador Arivaldo Nunes, 
disse que discorda quando o ver Jose Benedito fala que um 
médico brasileiro vai aceitar ganhar 11 mil, porém torce para 
que os médicos aceitem esse valor, falou da situação do TFD e 
concorda com vereador Ivan, quando relata que a saúde é 
coisa séria, que a gestão tenha compreensão com relação a 
saúde. Replica ao vereador Agnaldo Magno, falou que discorda 
quando vereador Waldemir fala que quando acontece as coisas 
errada é culpa dos vereadores, e parabenizou o vereador 
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Waldemir pela passagem de seu aniversario. Usou a palavra o 
vereador Edvaldo Barbosa, agradeceu a Deus cumprimentou a 
todos, seguindo disse que ouviu atentamente cada vereador, 
pediu que registre nos anais desta casa que o cronograma de 
trabalho nada de chegar, falou de sua preocupação com 
relação ao trapiche, reportou-se a comunidade do km17 que a 
água do poço, não está prestando nem pra lavar louças e 
precisa ser olhado com carinho esta situação, está preocupado 
com a situação da colônia Jauarí, pois tem vários ramais que 
pode ficar interditado se não fizer a recuperação dos mesmos, 
falou da situação da saúde no nosso município, falou da 
situação dos limites de Prainha, disse que os legisladores estão 
fazendo seu papel de legislador, deixou seus sentimentos a 
família do Emerson, em seguida agradeceu e finalizou. Não 
havendo mais quem se pronunciar passou-se para a ordem do 
dia, foram apresentadas as seguintes materias; Req. nº 
14/2018 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno, 
solicitando a construção de um espaço cultural na sede do 
municipio de Prainha que posto em discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade; Req. nº 015/2018 de autoria do 
vereador Agnaldo Teles Magno, solicitando a construção de 
uma casa de apoio na sede do municipio de Prainha, que posto 
em discussão e votação foi aprovado por unanimidade; Req. de 
nº 008/2018 de autoria do vereador Ivan da Silva Farias, 
solicitando o concetimento do uso da palavra na sessão 
ordinaria do dia 20 de novembro de 2018 aos senhores; Reni 
(presidente da comunidade )e juscenildo, moradores da 
comunidade Xicantã, para falar sobre a recuperação de 
estradas e assuntos relacionados a comunidade, 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 
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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. 

 

 


