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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

Aos vinte e um dias do mês de outubro 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 10:00 horas da manhã, o Senhor Presidente, 

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

vereadores: Agnaldo Teles Mágno, Arivaldo da Silva Nunes, Edson Guerra Azevedo Costa,  Edvaldo 

Gomes Barbosa, Ivan da Silva Farias, José Benedito da Silva Furtado, Josué Pereira do Nascimento, 

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 Juscelino Macedo de 

Carvalho, o Presidente convidou para compor a Mesa o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira, que 

assumiu como segundo secretário. Convocou os pares a ouvirem uma reflexão da Bíblia que está em 

Salmos 56:3 que diz: “No dia em que eu temer, hei de confiar em ti”. Em seguida determinou a leitura 

da Ata anterior. Depois de lida, foi posta em discussão. O vereador Josué Pereira do Nascimento 

alertou para a retificação no requerimento de nº 011/2019, de autoria do vereador Arivaldo da Silva 

Nunes que solicita recuperação do Ramal da Comunidade Limão, pois, segundo ele fica na região do 

Igarapé Açú, Distrito de Santa Maria do Uruará, e não em Boa Vista do Cuçarí como fora lido. O 

vereador José Benedito da Siva Furtado pediu retificação de sua fala; disse que solicitou apoio do 

poder executivo para a festa dançante da Comunidade de São Judas Tadeu, e não para festa religiosa 

como fora lido. Feita as devidas alterações na Ata, foi colocada em discussão e votação, sendo 

aprovada por unanimidade. O Presidente falou sobre o Núcleo de Apoio ao Cidadão – NACI e 

Emissão das Carteiras de Identidade na Câmara Municipal de Prainha, um projeto de grande 

importância para a população do município. O vereador Josué Pereira do Nascimento parabenizou a 

iniciativa e pediu atendimento na margem direita e região da colônia. O vereador Ivan da Silva Farias 

pediu para que seja verificado a possibilidade de aumentar a porcentagem de gratificação dos 

servidores que vão atuar na emissão de carteiras de identidade. Passou para o Pequeno Expediente. 

Foram apresentadas as seguintes matérias: Ofício nº 105/2019 – PMP/GP, que encaminha o Projeto 

de Lei de nº 06/2019, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercicio financeiro de 2020, 

elaborado de forma a atender as demandas da sociedade de Prainha. Ofício nº 106/2019 – 

PMP/SEMAP, que encaminha a Lei de nº 098/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração 

da Lei Orçamentária Anual para o exercicio de 2020, e dá outras providências. Ofício nº 109/2019 – 

PMP/SEMAP, que encaminha a Lei de nº 099/2019, que define o perímetro urbano do distrito de 

Santa Maria do Uruará, e dá outras providências. Ofício nº 388/2019 – SJ; que tem como assunto a 

solicitação de reserva de espaço para a realização de sessão do tribunal do júri, designada para o dia 

26/11/2019 (terça-feira), às 08h. Projeto de Resolução Nº 008/2019 de 14 de Outubro de 2019, que 

altera o paragrafo único do artigo 4º da Resolução nº 007/2019 que institui o  Núcleo de Apoio ao 

Cidadão – NACI na Câmara Municipal de Prainha – Pará, e dá outras providências. Ofício nº 

002/2019 – IBGE/Alm/Pa, que define o inicio do censo demográfico em agosto de 2020. 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 Waldemir Oliveira Ferreira. Saudou a todos. Pediu 

providências quanto a situação do Trapiche Municipal, pois, segundo ele está ficando insustentável a 

falta de atitude por parte do Poder Executivo, tendo em vista que esta Casa de Leis há tempos vem 

pedindo encaminhamento para resolver esta situação. O vereador Edvaldo Gomes Barbosa pediu uma 

parte e foi concedida; corroborou com o nobre colega, pediu mobilizaçao da sociedade para tentar 
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resolver este problema. Em retomada, o vereador Waldemir criticou a falta de providência para que 

a ambulância destinada ao Distrito de Santa Maria do Uruará funcione na região. Questionou a não 

execução de trabalhos necessários em Santa Maria referentes a secretaria de obras. Agradeceu e 

finalizou. Fez uso da palavra o vereador Josué Pereira do Nascimento. Cumprimentou a todos. Citou 

que esteve na Comunidade do Itamucurí em uma grande cruzada evangelística que reuniu muitas 

pessoas de vários lugares do município de Prainha. Lamentou a falta de providência para recuperação 

das ruas e estradas de Boa Vista do Cuçarí e demais comunidades da margem direita. Disse que até 

agora a ambulância destinada para a Comunidade do Itamucurí não foi entregue, segundo ele, a 

ambulância está parada na sede do município. Solicitou ao presidente que reuna com os funcionários 

desta Casa para que priorizem o atendimento aos vereadores para o encaminhamento das demandas. 

Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Arivaldo da Silva Nunes. Saudou a todos. Disse 

que os vereadores são constantemente cobrados pela população a fim de resolver os problemas do 

município. Pediu providências para o transporte escolar do Cuiabá, pois os alunos estão sem aula. O 

vereador Edvaldo Gomes Barbosa pediu uma parte e foi concedida; corroborou com o nobre colega 

e parabenizou a união entre os vereadores para busca de soluções no município. Em retomada o 

vereador Arivaldo Nunes, agradeceu e finalizou sua fala. Fez uso da palavra o vereador Ivan da Silva 

Farias. Cumprimentou a todos. Criticou novamente a situação do Trapiche Municipal; pediu 

providências. Lamentou a situação do transporte escolar na colônia. Disse que os vereadores são 

cobrados pela população. Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador José Benedito da 

Silva Furtado. Cumprimentou a todos. Se reportou a situação do Trapiche Municipal e criticou a falta 

de providências por parte do Poder Executivo do município. Pediu planejamento da Secretaria de 

Obras. Lamentou a situação das tapagens do rio no Puru, Tamuataí e Guajará, que dificultam a vida 

dessas comunidades. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Edvaldo Gomes Barbosa. 

Saudou a todos. Pediu novamente o planejamento da Secretaria de Obras. Se reportou a questão do 

sistema de água do Km 17 e criticou a não execução do projeto. Agradeceu e finalizou. Fez uso da 

palavra o Presidente, Edson Guerra Azevedo Costa. Se reportou a situação da Energia do Cai N’água 

e disse que a Celpa ainda está dentro do prazo de execução, segundo ele, a previsão dada pela Celpa 

é até dezembro. Lamentou a falta de valorização por parte do Poder Executivo com os vereadores 

desta Casa. O vereador José Benedito pediu uma parte e foi concedida; pediu para o secretário ler a 

resposta que o Poder Executivo deu para o Ministério Público e que posteriomente foi encaminhado 

a esta Casa. Feita a leitura, pediu posicionamento desta Casa de Leis. Usou da palavra o vereador 

Orivaldo Oliveira Ferreira. Saudou a todos. Criticou o Secretário de Obras. Disse que tem se 

empenhado na busca de soluções para o município. Sugeriu aos nobres pares a criação de uma 

comissão para acompanhar o uso do combustível dado pelo Governo do Estado. Solicitou mais uma 

reunião com o Prefeito e seus principais Secretários, Obras e Sáude, para que algumas situações que 

estão desagradando a todos os vereadores sejam ajustadas, no que se refere principalmente a falta de 

valorização com os vereadores desta Casa. Agradeceu e finalizou. Não havendo quem fizesse uso da 

palavra, o Presidente passou para Ordem do dia. Foi apresentada a seguinte matéria para aprovação: 
Requerimento de nº 006/2019, de autorida do Vereador Orivaldo Oliveira Ferreira, solicitando que o 

Executivo Municipal determine a Equipe Técnica da Prefeitura Municipal para o reavivamento dos 

limites do Município de Prainha com os municípios de Almeirim e Monte Alegre, e que seja firmado 

Parceria com Instituto de Terras do Pará – ITERPA, para acompanhar e legitimar a realização deste 

trabalho. Colocado em discussão e votação foi 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 
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conformidade com o Artigo 128, Parágrafo 8º, do Regimento Interno desta Casa de Leis. 

APROVADA em vinte e um de outubro de dois mil e dezenove. 
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