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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

Aos dezoito 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, Edson Guerra Azevedo Costa, Ivan da Silva Farias, José 

Benedito da Silva Furtado, Josué Pereira do Nascimento, Juscelino Macedo de Carvalho, Manoel da 

Cruz Viégas, 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 Waldemir Oliveira Ferreira, que assumiu como 

segundo secretário. Convocou os pares a ouvirem uma reflexão da Bíblia que está em 2 Timóteo 1:7, 

que diz: “Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio”. Em 

seguida determinou a leitura da Ata anterior, colocada em discussão, o vereador Ivan Faria pediu 

retificação na parte do texto em que falava sobre trabalho voluntário; disse que os funcionários se 

disponibilizam a fazer a limpeza das ruas voluntariamente, e não por convocação do prefeito, como 

fora lido; o vereador Josué Nascimento também pediu retificação na parte do texto em que ele pede 

um funcionário da secretaria de assistência social; disse que o funcionário solicitado é para o Distrito 

de Boa Vista, e não para a margem direita, como fora lido. Feitas as devidas alterações na Ata, foi 

colocada em discussão novamente, sendo aprovado por unanimidade. Passou para o Pequeno 

Expediente. Foram apresentadas as seguintes matérias: Requerimento nº 003/2019, de autoria do 

vereador Orivaldo Oliveira Ferreira; Requerimento nº 004/2019, de autoria do vereador Orivaldo 

Oliveira Ferreira; Requerimento nº 003/2019, de autoria do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira; 

Requerimento nº 012/2019, de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado; Requerimento nº 

011/2019, de autoria do vereador Arivaldo da Silva Nunes; Requerimento nº 012/2019, de autoria do 

vereador Arivaldo da Silva Nunes; e Requerimento nº 013/2019, de autoria do vereador Arivaldo da 

Silva Nunes. Não havendo mais matérias a serem apresentadas e nem quem fizesse uso da palavra, 

passou-se para o Grande Expediente. Fez uso da palavra o vereador Josué Pereira do Nascimento. 

Cumprimentou a todos. Citou reunião feita com o prefeito municipal. Fez esclarecimento mediante 

informações dadas pelo prefeito, sobre a pavimentação em bloquete das ruas do Bairro São Sebastião. 

Disse que o Prefeito e o presidente desta Casa em reunião feita na tarde do presente dia, se 

comprometeram em promover a ida em conjunto de ambos os poderes para tratarem das demandas 

do município na capital do Estado. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Ivan da Silva 

Farias. Saudou a todos. Parabenizou o vereador Waldemir Ferreira, quanto ao requerimento 

apresentado e aprovado, que solicita audiência pública para tratar de questões de atendimento do 

Cartório do Único Ofício de Prainha. Lamentou a situação da Travessa Curuá do Sul. Solicitou 

planejamento do secretário de obras. Questionou a situação da energia do Cai n’água. O presidente 

pediu uma parte e foi concedida; fez esclarecimentos sobre a situação da energia do Cai n’água. Em 

retomada, o vereador Ivan Farias pediu maior atuação dos secretários municipais. Pediu também 

respeito com os parlamentares desta Casa de Leis. Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o 

vereador José Benedito da Silva Furtado. Cumprimentou a todos. Citou as reuniões feitas com os 

vereadores no dia de hoje; na ocasião disse que estiveram com o prefeito e secretário de educação, 

onde foi acordado a construção da Escola do Igarapé Açu e também da Escola do Ipiranga. Pediu 

mailto:cmpprainha@gmail.com


 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA 

 

 

 

2 de 3 

Avenida Coatá, Nº 500, Bairro São Sebastião | CEP: 68130-000 | Prainha - Pará 

CNPJ/MF: 10.220.671/0001-11 | E-mail: cmpprainha@gmail.com 

mobilização para criação da Secretaria Municipal de Pesca. Solicitou a contratação de mais um 

médico para a sede do município. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Arivaldo da 

Silva Nunes. Saudou a todos. Disse que não se pode perder a fé, e que através de políticas públicas é 

que virá a mudança que se espera. Se dirigiu ao líder do governo e pediu providências quanto a falta 

de exames básicos de saúde no município. Se reportou ao vereador Agnaldo Mágno, disse que juntos 

estarão promovendo o campeonato municipal de futebol feminino. Solicitou a abertura da estrada na 

comunidade do Paraíso. Criticou a falta de providências para a recuperação do trapiche municipal. 

Fez referência a comunidade do Pracobal, disse que está buscando a construção da escola para o local. 

Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador Juscelino Macedo de Carvalho. Cumprimentou 

a todos. Agradeceu ao prefeito que esteve reunido com os vereadores no presente dia. Pediu respeito 

com os parlamentares desta Casa de Leis. Parabenizou o executivo municipal que fez audiência 

pública para discutir a Lei Orçamentaria Anual – LOA. Lamentou a situação do trapiche municipal. 

Pediu reunião com secretário de obras. Criticou a situação da travessa Curuá do Sul. Pediu ao assessor 

jurídico para verificar a possibilidade de rever a Lei Orgânica Municipal no que se refere ao 

saneamento básico e regulamentação para os sumidouros residenciais. Se reportou a secretaria de 

educação e seus funcionários, falou que acompanhou os mesmos na visita feita na Região do Guajará. 

Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Waldemir Oliveira Ferreira. Saudou 

a todos. Prestou condolências aos familiares do senhor João Barroso (em memória), que veio a falecer 

por uma fatalidade. Parabenizou o presidente desta Casa e prefeito municipal pela reunião realizada 

no dia de hoje. Solicitou maior quantidade de médicos para o município. Agradeceu e finalizou. Fez 

uso da palavra o vereador Manoel da Cruz Viégas. Cumprimentou a todos. Justificou ausência nas 

sessões anteriores devido a problemas de saúde. Pediu providências para a recuperação da Pista de 

Pouso de Santa Maria do Uruará. Disse que o cemitério está abandonado. Também lamentou a 

situação das ruas do Distrito de Santa Maria. Se comprometeu em doar madeira para a recuperação 

do trapiche municipal de Prainha. Pediu maior mobilização e incentivo para a agricultura. Lamentou 

que não esteja sendo disponibilizado financiamento de crédito, por inadimplência de alguns, segundo 

ele, o município e as demais pessoas não poder ser penalizadas. Agradeceu e finalizou. Usou da 

palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. Saudou a todos. Fez referência a reunião realizada com 

o Poder Executivo, em que, segundo ele, várias demandas foram encaminhadas. Destacou a 

importância da unidade desta Casa de Leis para a busca de soluções para o município. Citou a 

comunidade do Paraíso; disse que é preciso planejamento para resolver a situação da comunidade. 

Destacou a importância do Projeto de Lei nº 005/2019 que define o perímetro urbano do Distrito de 

Santa Maria do Uruará. Assim como, também destacou os requerimentos para implantação dos 

sistemas de abastecimento de água, na modalidade Salta Z. Parabenizou o prefeito pela 

disponibilidade em reunir com os parlamentares desta Casa. Também parabenizou os secretários 

municipais que estiveram presentes na reunião. Agradeceu e finalizou. Não havendo mais quem 

fizesse uso da palavra, o Presidente passou para Ordem do dia. Foram apresentadas as seguintes 

matérias: Requerimento nº 003/2019, de autoria do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira, que solicita 

a implantação de um microssistema de abastecimento de água na modalidade Salta Z, na comunidade 

do Igarapé do Cuçarí; Requerimento nº 004/2019, de autoria do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira, 
que solicita a implantação de um microssistema de abastecimento de água na modalidade Salta Z, na 

comunidade do Anema; Requerimento nº 005/2019, de autoria do vereador Orivaldo Oliveira 

Ferreira, que solicita a implantação de um microssistema de abastecimento de água na modalidade 

Salta Z, na comunidade do Ipanema. Colocados em discussão e votação foram aprovados por 

unanimidade. 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”; que, em conformidade com Art. 120, 
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inciso II, do Regimento Interno, que trata do regime de urgência simples, foi colocado em discução e 

votação sendo aprovado por unanimidade. 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 dezenove de setembro de 

dois mil e dezenove. 
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