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Ata da Setuagésima sétima sessão 

Ordinária do Primeiro Biênio da 

Décima Nona Legislatura da 

Câmara Municipal de Prainha. 

 

 

 

  Aos vinte e um 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, autorizou a chamada dos Senhores Vereadores, 
constatada a existência de quórum sob as bênçãos de Deus 
declarou aberta a presente sessão, e convidou o vereador Agnaldo 
Magno para assumir a primeira e o vereador Josué Pereira para 
assumir a segunda secretária, em seguida convocou os pares a 
ouvir uma reflexão da bíblia que está em Proverbios;16;3” consagra 
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 Agnaldo Magno, onde o mesmo disse que 
a quadra esportiva é para Escola Santa Rosa. Em seguida 
presidente registrou a presença do reporte Kayk, do prof. Irivaldo e 
do ex-secretário de agricultura Jorge Tomateiro; em seguida 
franqueou a palavra as duas pessoas que iriam falar a respeito da 
saúde, conforme o vereador José Benedito apresentou o 
requerimento. Passou para o pequeno Expediente. Foi 
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apresentada a seguinte matéria: Oficio de nº 030/2018, de autoria 
do vereador José Benedito da Silva Furtado. Não havendo mais 
matérias a serem apresentas e nem quem se pronunciar passou-se 
para o Grande Expediente; Fez uso da palavra o vereador Agnaldo 
Magno, agradeceu a Deus cumprimentou a todos, seguindo falou 
que a comunidade Xicantã juntamente com o vereador Ivan Silva 
estão de parabéns por ter vindo nesta casa buscar soluções aos 
seus problemas, acrescentou também que reconhece que pouco 
foi a arrumada as estradas da colônia Jauarí, porém acredita que 
serão resolvidas, parabenizou o vereador Orivaldo Ferreira pela 
abertura da estrada que realizou, disse que será muito útil para 
aqueles comunitários, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da 
palavra o vereador Manoel Viegas, agradeceu a Deus  
cumprimentou a todos, seguindo reportou-se a saúde pública do 
município que precisa ser olhada com mais carinho, disse 
infelizmente está péssima a saúde, e quem sofre com isso são os 
menos favorecidos, disse ainda que as coisas só vão mudar, 
quando sentarem e elaborarem projetos, prosseguiu dizendo que o 
município tem muitas riquezas, porém o gestor precisa colocar 
ordem, falou que precisa ser mudada essa política de Prainha, pois 
os mesmos oferecem trabalhos para pessoas em troca de voto, 
disse também que nunca deu problemas para prefeito, falou 
também que em Santa Maria não tem um trapiche que preste, e 
que o de Prainha está vergonhoso, disse que tem que haver união 
para conseguir as coisas, acrescentou que o prefeito está muito 
acomodado! Disse ainda que esta casa deveria ter um carro e uma 
lancha para dar apoio aos vereadores para se locomoverem até as 
comunidades ver a situação que precisa solucionar, falou também 
da cobrança  de tributos, precisa ser cobrado, porém precisa se 
organizar, disse que o prefeito não aradou um palmo de terras em 
Santa Maria para os colonos, prosseguiu dizendo que o executivo 
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precisa dar suporte aos trabalhadores rurais, falou também da 
estrutura do hospital, disse que é preciso reunir com o prefeito para 
resolver essas situações precárias, em seguida agradeceu e 
finalizou. Nesse momento o presidente franqueou a palavra as 
duas pessoas conforme já citados. Usou a palavra o advogado 
Antônio Moraes, agradeceu a Deus Cumprimentou a todos, 
seguindo reportou-se a saúde do município que está precária, falou 
também de UBS que não foram construídas, disse ainda que era 
pra ter uma audiência pública pra ver a necessidade de onde 
precisa ser construída nova UBS, que pudessem ouvir o povo, 
disse que o município é carentes de Leis, abordou que o município 
tem que arrecadar impostos, reportou-se quanto a iluminação 
pública do bairro São Benedito, nesse momento o  vereador 
Agnaldo Magno disse que já cobrou essa iluminação e será 
resolvido em breve, em seguida agradeceu e finalizou. Fez uso da 
palavra o presidente do bairro Planalto de Boa Vista do Cuçari Sr. 
Codorno, cumprimentou a todos, seguindo disse que a saúde de 
sua comunidade é boa, mas que precisa ser melhorada a situação 
da medicação, as vezes não tem remédio da pressão, e não pode 
faltar; reportou-se que estão sofrendo a mais de 4 anos com o 
microssistema de água e pediu que os vereadores ajudem nesta 
causa, pois água é vida, em seguida agradeceu e finalizou. Usou 
da palavra o vereador Ivan Silva agradeceu a Deus cumprimentou 
a todos, seguindo reportou-se a saúde pública do município de 
Prainha, falou que está doente a saúde do município, disse que é 
vergonhoso como o município se encontra hoje, disse ainda que 
saúde é prioridade, mas isso não funciona aqui, pois a doença não 
espera; falou também que fecharam a casa de apoio em Belém, e 
disse isso é revoltante, prosseguiu dizendo que lamenta várias 
pessoas já terem falecidos por conta de não terem chamado um 
avião, disse ainda que todos fiquem cientes que Santarém não 
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atende de graça nosso município, falou da situação do Cai’nagua, 
com relação energia, disse que já estão entrando no ministério 
público para ser resolvido, falou da arrecadação da iluminação 
pública, e questionou pra onde está indo estas arrecadações, pois 
não tem dinheiro pra fazer nada, falou do transporte escolar que 
não foi pago aos proprietários de carro escolar, mas a ex-gestora 
deixou empenhado pro prefeito atual pagar e isso não aconteceu, 
disse que o povo merece respeito, em seguida agradeceu e 
finalizou. Usou da palavra o vereador Waldemir Ferreira,  
agradeceu a Deus cumprimentou a todos, seguindo reportou-se a 
saúde pública do município, falou foram fazer uma visita no hospital 
e se surpreendeu, disse que há muito tempo não se pinta o 
hospital; parabenizou o vereador Manoel Viegas por suas palavras, 
quando falou que tem que acabar com a politicagem para melhorar 
as coisas, falou do TFD, disse que foram suspendidas as 
passagens, pois o recurso  que vem não é suficiente para atender 
toda a demanda, reportou-se a casa de apoio em Belém, o mesmo 
disse que não era conhecedor desse fato, falou da UBS que não 
iria ser construída ao lado do hospital, apenas apresentaram o 
terreno para que não viesse perder o recurso, prosseguiu dizendo 
que precisa ser unirem e trabalharem em cima de projetos, 
acrescentou que foram eleitos governadores, deputados, 
senadores e presidente, então temos que cobrar melhorias para 
nosso município, cada qual tem que  fazer sua parte, em seguida 
agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Benedito 
agradeceu a Deus cumprimentou a todos, seguindo falou da saúde 
pública do município onde fizeram uma visita ao hospital e 
encontraram várias deficiências, disse ainda que o secretário não 
está atendendo as necessidades do município, então que deixe o 
cargo, pois não está fazendo as coisas corretas, acrescentou que 
não tem hemograma no hospital ha mas de um ano e 6 meses, só 
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tem para os internados, disse que a porta da sala de RX está 
caindo, disse que está desumano trabalhar no hospital com um 
odor de mofo, prosseguiu dizendo que as paredes estão 
despelando, disse ainda que necessita de uma voadeira na 
comunidade Tamatai que fique de apoio no posto de saúde, falou 
do posto de saúde da Santíssima Trindade, e o medicamento é 
dividido com o posto que foi criado na comunidade Espirito santo, 
pediu ao presidente que seja mais rígido com relação as faltas de 
vereadores, pois já veio várias vezes e não deu Quorum, falou da 
situação de certos médicos que chegam tarde nos consultórios, 
pois o paciente chega cedo e fica esperando a boa vontade do 
médico, disse que o secretário tem que botar ordem, e questionou 
cadê a mudança que pregavam na campanha? Disse que nessa 
gestão está sendo a pior saúde; reportou sobre o trapiche da 
cidade, disse que entraram com uma ação no ministério público 
para interditar o trapiche, por se cansou de vir nessa tribuna pedir a 
recuperação do mesmo e o executivo não respeitou, falou que se 
soma aos colegas vereadores para entrar com uma ação contra 
rede Celpa para que venham arrumar as coisas erradas, em 
seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Josué 
Pereira agradeceu a Deus cumprimentou a todos, seguindo 
reportou ao lixo de Santa Maria que nada de resolverem a 
situação, falou que o microssistema de água do bairro Planalto em 
Boa Vista não tem nem a caixa de água, e o povo sofre a muitos 
anos, pediu que o prefeito olhe com mais carinho essa situação, 
acrescentou que a comunidade do Itamucurí precisa de um posto 
de saúde, pois o que tem é muito antigo, falou que é importante 
acabar com a politicagem, disse que essa prática só vai piorar, 
disse também que temos que votar para pessoas honestas, pois 
tem deputado que nunca fizeram nada aqui e levam votos, disse 
que precisamos ser sábios na hora de escolher os representantes, 
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pois todo deputado tem emenda parlamentar e podem ajudar os 
municípios, porém na campanha pregam uma coisa e depois é 
outra, disse ainda que não gosta de políticos corruptos, em seguida 
agradeceu e finalizou. Usou a palavra o vereador Orivaldo Ferreira 
agradeceu a Deus cumprimentou a todos, seguindo reportou-se a 
saúde do município, disse que fizeram uma visita ao hospital 
municipal e estão fazendo um relatório onde encontraram várias 
deficiências, prosseguiu dizendo que é lamentável ver as riquezas 
do município sendo levadas sem ser cobrado impostos, disse que o 
eleitor precisa saber votar, fazer boas escolhas, falou de uma 
emenda onde conseguiram ambulâncias e caminhonetes, deixou 
sua disponibilidade aos colegas vereadores para correr atrás de 
melhorias, disse que se não se unir não vão conseguir nada, em 
seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Edvaldo 
Barbosa agradeceu a Deus cumprimentou a todos, seguindo disse 
que faria das palavras dos nobres pares, as suas palavras, em 
seguida, agradeceu e finalizou. Não havendo mais quem se 
pronunciar passou para ordem do dia, foram apresentadas as 
seguintes matérias: req. nº 030/2018 de autoria do vereador josé 
Benedito, solicitando o uso da palavra, na sessao Ordinaria do dia 
21 de novembro de 2018 há dois cidadãos, para falar sobre a 
saúde pública do município de Prainha, que posto em discussão e 
votação foi aprovado por unanimidade e Oficio de nº 137/2018 de 
autoria do vereador Juscelino Carvalho, ao superintendente 
Regional do INSS-Norte Centro Oeste. 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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