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ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, na Sala de Sessões, Plenário Francisco 

Batista de Siqueira, Palácio Walter Ramos de Medeiros, situado na Avenida Coatá, número 

quinhentos, bairro São Sebastião, 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, Edvaldo 

Gomes Barbosa, 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. 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. Constatada a existência de quórum, 

sob as bênçãos de Deus, declarou aberta a presente Sessão. Convocou os pares a ouvirem uma 

reflexão da Bíblia que está em Isaías 40:8, que diz: “Seca-se a erva, e murcha a flor; mas a palavra 

de nosso Deus subsiste eternamente”. 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: Ofício ZE nº 27/2020 – TRE/JUIZE/92ªZE, que encaminha cópia 

da informação nº 14/2020 – TRE/JUIZE/92ªZE, referente ao Programa Mesário Voluntário; Ofício 

Nº 001/2020 – CMP, de autoria do vereador Edvaldo Gomes Barbosa, encaminhado ao Senador da 

República, José da Cruz Marinho - Zequinha Marinho; Ofício Nº 002/2020 – CMP, de autoria do 

vereador Edvaldo Gomes Barbosa, encaminhado ao Senador da República, José da Cruz Marinho - 

Zequinha Marinho; Ofício SINTESP nº 45/2020, do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Pública 

do Estado do Pará, que solicita Audiência Pública; Ofício Nº 002/2020 – Gab. Ver. JMC/CMP – 

CONJUNTO, de autoria conjunta dos parlamentares, encaminhado ao Governador do Estado do Pará; 

Ofício Nº 003/2020 – Gab. Ver. ASN/CMP, de autoria do vereador Arivaldo da Silva Nunes, 

encaminhado ao Executivo de Expansão da Equatorial Energia, Sr. Lúcio André; e Requerimento de 

nº 001/2020, de autoria do vereador Waldemir Oliveira Ferreira e Orivaldo Oliveira Ferreira. Não 

havendo mais matérias para apresentação, e nem quem se pronuncia-se. Passou-se para o Grande 

Expediente. O presidente franqueou a palavra. Usou da palavra o vereador Waldemir Oliveira 

Ferreira. Saudou a todos. Solicitou a Mesa Diretora uma reunião com o responsável local da Agência 

de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ. Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra 

o vereador Arivaldo da Silva Nunes. Cumprimentou a todos. Reivindicou a troca da bomba de água 

da comunidade Itacamucurí. Parabenizou a inauguração do sistema de abastecimento de água da 

comunidade Ipanema, por meio do projeto SALTA-Z. Pediu conserto da lancha de Boa Vista do 

Cuçarí. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. Saudou a 

todos. Disse que deu o apoio necessário para a instalação dos microssistemas de abastecimento de 

água potável, instalados por meio do projeto SALTA-Z.  Parabenizou o poder executivo pela 

recuperação de vias no Distrito de Santa Maria do Uruará. Solicitou novamente a mesa diretora a 

convocação do secretário de educação para prestar esclarecimentos sobre denúncias feitas. Agradeceu 

e finalizou. Fez uso da palavra o vereador Ivan da Silva Farias. Cumprimentou a todos. Denunciou a 

compra de carteiras escolares, feitas segundo ele de maneira irregular pela secretaria de educação.. 

Criticou a situação das ruas do município de Prainha. Também criticou o poder executivo municipal. 

Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador José Benedito do Silva Furtado. Saudou a todos. 

Novamente denunciou a compra de 310 unidades de carteiras escolares. Criticou o vereador Orivaldo 
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Oliveira Ferreira. Também criticou o poder executivo municipal. Agradeceu e finalizou. Fez uso da 

palavra o vereador Edvaldo Gomes Barbosa. Saudou a todos. Se reportou ao líder do governo; pediu 

esclarecimentos sobre emenda parlamentar do deputado federal Nilson Pinto, referente ao sistema de 

abastecimento de água da comunidade Santa Maria, no Km 17 da PA-254.  Lamentou a situação das 

ruas no bairro Açaizal. Também pediu esclarecimentos sobre as máquinas da secretaria de obras. 

Parabenizou o Senador da República, Zequinha Marinho, que se fez presente no município de 

Prainha. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Manoel da Cruz Viégas. Cumprimentou 

a todos. Justificou ausência na sessão do dia anterior. Parabenizou pela inauguração do sistema de 

abastecimento de água da comunidade do Ipanema. Criticou a falta de planejamento do poder 

executivo municipal. Solicitou iluminação pública no distrito de Santa Maria do Uruará. Disse que o 

deputado estadual Júnior Hage se comprometeu em buscar soluções para retomar o atendimento no 

posto da ADEPARÁ em Santa Maria do Uruará. Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador 

Josué Pereira do Nascimento. Saudou a todos. Lamentou a situação das estrada da margem direita. 

Criticou o poder executivo municipal. Também criticou o governo do Estado. Disse que esteve 

solicitando junto ao prefeito a recuperação da bomba de água da comunidade do Itamucurí. Pediu 

iluminação pública no Distrito de Boa Vista do Cuçarí, e margem direita. Parabenizou o Senador da 

República, Zequinha Marinho, que se fez presente no município de Prainha. Agradeceu e finalizou. 

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

apresentadas as seguintes matérias: Requerimento de nº 004/2020, de autoria do vereador José 

Benedito da Silva Furtado, que solicita a construção de uma escola com três (03) salas de aula na 

Comunidade São Miguel, região do Uruará; Requerimento de nº 005/2020, de autoria do vereador 

José Benedito da Silva Furtado, que solicita a recuperação e ampliação da praça de lazer da 

Comunidade Santíssima Trindade; Requerimento de nº 006/2020, de autoria do vereador José 

Benedito da Silva Furtado, que solicita formulação de projeto de Lei por parte do executivo municipal 

para a criação ou implantação da Secretaria Municipal de Pesca na estrutura organizacional de 

município de Prainha; que colocados em discussão e votação foram aprovados por unanimidade. 

Requerimento de nº 001/2020, de autoria do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira, que convoca o 

Secretário Municipal de Educação, Edmundo Amaral Pingarilho, para prestar esclarecimentos sobre 

a destinação das carteiras reformadas deste município de Prainha; que colocado em discussão e 

votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de nº 001/2020, de autoria do vereador 

Waldemir Oliveira Ferreira e Orivaldo Oliveira Ferreira, que solicita contratação de um servidor 

habilitado para atender as demandas do posto de atendimento da ADEPARÀ – Agência de Defesa 

Agropecuária da Estado do Pará; que colocado em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 

Ofício SINTESP nº 45/2020, do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Pública do Estado do Pará, 

que solicita Audiência Pública, para tratar do PCCR, concurso público, efetivação do PSS, 

insalubridade, auxílio deslocamento e melhorias das condições de trabalho aos servidores da saúde 

do município de Prainha, que colocado em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Em 

seguida, não havendo mais matérias para aprovação, 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 março de dois mil e vinte. 
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