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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA. 

Aos dezessete 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, Orivaldo Oliveira Ferreira 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 Arivaldo da Silva Nunes, que assumiu como 

segundo secretário. Convocou os pares a ouvirem uma reflexão da Bíblia que está Isaías 41:13, que 

diz: “Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: Não tema; eu o 

ajudarei”. Em seguida determinou a leitura da Ata anterior que posta em discussão e votação foi 

aprovada por unanimidade. Passou para o Pequeno Expediente. Foi apresentada a seguinte matéria: 

Ofício nº 176/2019 – PMP/GP, que encaminha o Projeto de Lei nº 005/2019 de 16 de setembro de 

2019 que “define o perímetro urbano do Distrito de Santa Maria do Uruará e dá outras providências”. 

O presidente junto a Mesa solicitará em caráter de urgência reunião no dia seguinte, dia 18/09, às 

09:00 horas, para tratar com o Poder Executivo sobre o Ofício nº 176/2019. 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. Usou da palavra o vereador Josué Pereira do 

Nascimento. Saudou a todos. Disse que está há seis anos lutando para conseguir um funcionário da 

secretaria de assistência social para atendimentos básicos referentes ao bolsa família dos usuários 

moradores de Boa Vista do Cuçarí, entretanto, até o momento não foi atendido. Lamentou a falta de 

Agente Comunitário de Saúde na Comunidade de Igarapé Açu. Falou que o prefeito se comprometeu 

em construir uma escola também na Comunidade de Igarapé Açu, mas até agora não cumpriu. 

Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. Cumprimentou a 

todos. Fez referência a reunião com os vereadores da Calha Norte onde discutiram questões que 

tangem soluções para a Saúde Pública. Se dirigiu ao vereador José Benedito, disse que por meio da 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA os Projetos na modalidade Salta Z, que visa a instalação de 

sistema de abastecimento de água, já foram liberados para as comunidades do Ipiranga, Acará Açu, 

Itanduba, Anema, Ipanema e Igarapé do Cuçarí, no total de seis sistemas para o munícipio. Se 

reportou ao vereador Josué Nascimento sobre a conclusão do Posto de Saúde de Igarapé Açu, e 

esclareceu informações ditas pelo nobre colega. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 

Ivan da Silva Farias. Saudou a todos. Se reportou ao vereador Waldemir quanto ao pronunciamento 

feito pelo colega no dia anterior; disse que o poder executivo não pode usar como justificativa a falta 

de recurso. Também citou a fala do colega, que segundo ele, usou a tribuna para dizer que nunca tinha 

visto as pessoas fazerem trabalho voluntário para prefeitura, todavia, fez lembrar que na atual gestão 

os funcionários se disponibilizam a fazer a limpeza das ruas voluntariamente. Criticou o Poder 

Executivo Municipal. Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador José Benedito da Silva 

Furtado. Cumprimentou a todos. Parabenizou e se congratulou com o vereador Orivaldo Ferreira, em 

referência ao Projeto Salta Z que será instalado na Comunidade do Ipiranga, região do Guajará. Citou 

a visita que fez junto aos técnicos do Estado a comunidade do Acará Açu, onde buscavam conseguir 
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a instalação do Projeto Salta Z, e hoje, disse se sentir feliz, pela conquista. Lamentou que o Governo 

do Estado, até o momento, não tenha liberado o combustível e o asfalto que foi prometido ao 

município. Parabenizou o diretor do hospital municipal de Prainha pelo atendimento dispensado. 

Entretanto, pediu mais providências para a saúde do município. Falou sobre a reunião com o 

Deputado Estadual Júnior Hage e Deputado Federal Júnior Ferrari que ocorreu em Prainha, e disse 

que emendas serão encaminhadas para o município através destes deputados. Agradeceu e finalizou. 

Usou da palavra o vereador Arivaldo da Silva Nunes. Saudou a todos. Pediu ao prefeito a recuperação 

do ramal do Limão, no Igarapé Açu. Fez alerta ao governo municipal e disse que a qualquer momento 

a ponte do Pisa Forte pode cair; pediu providências, pois se isso vier a ocorrer, segundo ele, 

comprometerá a trafegabilidade de várias comunidades da margem direita. Pediu renovação política. 

Lamentou que a UBS Fluvial de Prainha não tenha sido entregue; disse que está acompanhando o 

processo que investiga o desvio do recurso da UBS Fluvial. O vereador Waldemir pediu uma parte e 

foi concedida; disse que os processos que estão no ministério público estão parados porque o Juiz e 

o Promotor da Comarca de Prainha não ficam integralmente no município; pediu providência. Em 

retomada, o vereador Arivaldo fez referência ao vereador Agnaldo Mágno, justificou a ausência do 

nobre colega. Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador Waldemir Oliveira Ferreira. 

Saudou a todos. Parabenizou ao secretário municipal de educação, os servidores da secretaria de 

educação, as escolas, os professores, os pais, os alunos e sociedade em geral que contribuíram para 

os eventos da semana da pátria. Solicitou reunião novamente com o poder executivo, com a presença 

dos secretários municipais. Agradeceu e finalizou. Não havendo quem fizesse uso da palavra, o 

Presidente passou para Ordem do dia. Foram apresentadas as seguintes matérias: Requerimento de 

nº 007/2019, de autoria do vereador Arivaldo da Silva Nunes, que solicita o empiçarramento da 

estrada que liga a Vila de Boa Vista do Cuçarí/Comunidade Jupindá/Vila de Santa Maria do Uruará, 

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

Nunes, que solicita o empiçarramento dos ramais das Comunidades Patauazal e Ribanceira, na Região 

do Cuçarí, no município de Prainha; Requerimento de nº 009/2019, de autoria do vereador Arivaldo 

da Silva Nunes, que solicita recuperação do Ramal da Comunidade Pisa Forte, Região do Cuçarí, no 

município de Prainha;  Requerimento de nº 010/2019, de autoria do vereador Arivaldo da Silva Nunes, 

que solicita construção de (01) uma escola na comunidade Bom Futuro, Região do Cuçarí; 

Requerimento de nº 011/2019, de autoria do vereador Josué Pereira do Nascimento, que solicita a 

contratação de uma lancha para a Região do Itamucurí; e Requerimento de nº 004/2019, de autoria 

do vereador Waldemir Oliveira Ferreira, que requer na forma regimental e após aprovação dos demais 

pares desta Casa Legislativa, a realização de Audiência Pública para tratar da recusa de pedidos de 

registro de matrícula e certidão de registro de imóveis pelo Cartório Único Ofício de Prainha. 

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 segundo turno de votação, em conformidade 

com o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Prainha. Não havendo mais matérias, o Senhor 

Presidente deu por encerrada a presente Sessão, convidando os senhores vereadores para a sessão do 

dia 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 dezoito de setembro de dois mil e dezenove. 
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