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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, 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 dezenove horas, o Senhor Presidente, Edson 

Guerra Azevedo Costa, autorizou a chamada dos Senhores Vereadores, estavam presentes os 

vereadores: Arivaldo da Silva Nunes, Edvaldo Gomes Barbosa, Edson Guerra Azevedo Costa, Ivan 

da Silva Farias, José Benedito da Silva Furtado, Josué Pereira do Nascimento, Juscelino Macedo de 

Carvalho e Waldemir Oliveira Ferreira; constatada a existência de quórum, sob as bênçãos de Deus, 

declarou aberta a presente Sessão. Na ausência do vereador Agnaldo Teles Mágno, o vereador 

Juscelino Macedo de Carvalho, assumiu como primeiro secretário. O Presidente convidou para 

compor a Mesa o vereador José Benedito da Silva Furtado, que assumiu como segundo secretário. 

Convocou os pares a ouvirem uma reflexão da Bíblia que está em Efésios 4:3, que diz: “Façam todo 

o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz”. 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: Requerimento de nº 004/2019, de 

autoria do vereador Waldemir Oliveira Ferreira; Requerimento de Justificativa de Ausência, de 

autoria do vereador Agnaldo Teles Mágno; Requerimento de nº 007/2019, de autoria do vereador 

Arivaldo da Silva Nunes; Requerimento de nº 008/2019, de autoria do vereador Arivaldo da Silva 

Nunes; Requerimento de nº 009/2019, de autoria do vereador Arivaldo da Silva Nunes; Requerimento 

de nº 010/2019, de autoria do vereador Arivaldo da Silva Nunes; e Requerimento de nº 011/2019, de 

autoria do vereador Josué Pereira do Nascimento. O Presidente se reportou ao vereador Ivan Farias e 

disse que a carteira de identificação funcional já está na gráfica em processo de finalização. Fez 

agradecimentos aos vereadores em referência a publicação que saiu no Diário Oficial do acordo de 

cooperação mútua entre Polícia Civil e Câmara Municipal de Prainha para emissão de carteira de 

identidade no Núcleo de Apoio ao Cidadão – NACI. Apresentou a funcionária, Dara Souza dos 

Santos, aprovada no concurso da CMP/2018, que foi convocada e já está atuando nesta Casa de Leis. 

Pediu apoio para a aprovação da Proposta de emenda à Lei Orgânica Nº 001/2019, que pretende 

alterar o Artigo 56 da Lei Orgânica do município de Prainha. Não havendo mais matérias a serem 

apresentadas e nem quem fizesse uso da palavra, passou-se para o Grande Expediente. O presidente 

franqueou a palavra. Fez uso da palavra o vereador Josué Pereira do Nascimento. Saudou a todos. 

Disse que a situação das comunidades e dos três distritos da margem direita é difícil diante da 

realidade do município de Prainha. Segundo ele, falta maior presença dos secretários municipais na 

região da margem direita. Criticou a não utilização do Odontomóvel para atendimento da população. 

Se reportou a situação do Posto de Saúde do Distrito do Pacoval. Pediu ao presidente para promover 

a ida de todos os vereadores a capital do Estado com o intuito de articular junto aos deputados 

estaduais e federais a fim de buscar soluções para o município de Prainha. Agradeceu e finalizou. Fez 

uso da palavra o vereador Ivan da Silva Farias. Cumprimentou a todos. Pediu para que seja feito 

homenagem de Honra ao Mérito a professora Helena de Fátima Lopes Alves Cerqueira pelo trabalho 

desempenhado na educação de Prainha e Albertino Menezes de Souza Filho pelo relevante trabalho 

realizado em prol da comunidade quilombola do Lago São João. Agradeceu ao advogado, Dr. Luciano 

Azevedo Costa, Assessor Jurídico da CMP, pelo trabalho que tem desempenhado no atendimento 

jurídico através desta Casa. Citou a investigação do ministério público no processo de licitação para 

aluguel de transporte aéreo da Secretaria de Saúde de Prainha. Citou os problemas que o município 
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vem enfrentando e criticou a falta de providências do Poder Executivo. Agradeceu e finalizou. Usou 

da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado. Saudou a todos. Corroborou com o vereador 

Josué Nascimento quanto aos problemas citados pelo nobre colega. O vereador disse que esteve na 

região do Guajará visitando as comunidades. Criticou a situação das ruas e da pista de pouso do 

Distrito de Santa Maria. Parabenizou o prefeito por ter feito audiência pública para discutir a Lei 

Orçamentária Anual – LOA, entretanto, criticou a forma como foi conduzido o processo de discussão. 

Parabenizou o Senador Zequinha Marinho quanto ao debate da questão ambiental. Pediu para que 

seja realizada audiência pública para tratar da saúde do município. Criticou o processo de licitação 

para aluguel de transporte aéreo da Secretaria de Saúde de Prainha. Agradeceu e finalizou. Fez uso 

da palavra o vereador Arivaldo da Silva Nunes. Cumprimentou a todos. Lamentou a situação da 

Saúde. Pediu que o secretário de saúde dê mais atenção a casa de apoio aos pacientes que estão em 

Santarém. Pediu também providências para as estradas da margem direita. O vereador Ivan Farias 

pediu uma parte, e foi concedida; disse que diante da situação da margem direita, que seja promovido 

plebiscito com a população para decidir a emancipação do Distrito de Santa Maria do Uruará. Em 

retomada, o vereador Arivaldo agradeceu ao prefeito pela colaboração com material que foi destinado 

para a recuperação de algumas ruas de Boa Vista do Cuçarí. Pediu para marcar reunião com o poder 

executivo para tratar das demandas do município junto ao governo do Estado. Agradeceu e finalizou. 

Usou da palavra o vereador Waldemir Oliveira Ferreira. Saudou a todos. Criticou as obras paradas 

deixadas pela gestão anterior. Lamentou a falta de interesse do poder executivo para junto com o 

poder legislativo tratarem das demandas do município com o governo do Estado. Corroborou com 

vereador José Benedito quanto a situação da casa de apoio. Pediu mobilização para buscar junto aos 

deputados eleitos soluções para Prainha. Disse que é preciso usar a força política. Agradeceu e 

finalizou. Não havendo quem fizesse uso da palavra, o Presidente passou para Ordem do dia. Foram 

apresentadas as seguintes matérias: Requerimento Nº 007/2019, de autoria dos vereadores Agnaldo 

Teles Mágno e Arivaldo da Silva Nunes, para encaminhar expediente aos gerentes das instituições 

bancárias que possuem agências no município de Prainha, convidando-os para participarem de 

audiência pública nesta Casa de Leis, para prestarem esclarecimentos sobre o funcionamento das 

referidas instituições no município; Requerimento de Nº 003/2019, de autoria do vereador Waldemir 

Oliveira Ferreira, que solicita restauração da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pápea Gomes 

Lacerda com a realização de reparos em parte do piso e pintura do prédio da escola. Colocados em 

discução e votação foram aprovados por unanimidade. Proposta de emenda à Lei Orgânica Nº 

001/2019, que pretende alterar o Artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Prainha; que colocada 

em discução e votação foi aprovada em primeiro turno de votação, em conformidade com o Art. 71 

da Lei Orgânica do Município de Prainha. Não havendo mais matérias a serem apresentadas para a 

aprovação, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente Sessão, convidando os senhores 

vereadores para a sessão seguinte. Nestes termos foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e 

aprovada será assinada pelo Presidente e pelo 1º Secretário, em conformidade com o Artigo 128, 
Parágrafo 8º, do Regimento Interno desta Casa de Leis. APROVADA em dezessete de setembro de 

dois mil e dezenove.  
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