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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO BIÊNIO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

Aos treze dias do mês de março 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 dezoito horas o Senhor Presidente, Edson 

Guerra Azevedo Costa, informou que a semana de sessões do mês de março que estava programada 

foi antecipada por motivo de uma viagem que todos os vereadores farão na próxima semana para a 

cidade de Santarém. Com isso, autorizou a chamada dos Senhores Vereadores, 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 Provérbios 16:3, que diz: “Confia ao Senhor as tuas obras, e teus 

pensamentos serão estabelecidos”. 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 de nº 003/2019 do Senhor Jorlando da Conceição Alves 

subtenente da PM – Comandante do 3º Pelotão/18º BPM, solicitando uma Audiência Pública, afim 

de ser realizado uma retrospectiva das atuações das entidades de segurança pública no Município. 

Requerimentos de nº  005/2019, nº 006/2019, nº 007/2019 e nº 008/2019  de autoria do Vereador 

Josué Pereira do Nascimento. Franqueou a palavra aos vereadores, porém ninguém se pronunciou. O 

Presidente passou para o Grande Expediente. Franqueou a palavra, mas não havendo quem fizesse 

o uso da mesma, passou para Ordem do dia, foram apresentadas as seguintes matérias para 

aprovação: Requerimento  de nº 001/2019, de autoria do vereador Josué Pereira do Nascimento, 

solicitando a Construção de uma escola com 01 (Uma) sala de aula na Comunidade Patauazal – 

Região do Cuçari, Requerimento nº 002/2019, de autoria do Vereador Josué Pereira do Nascimento, 

solicitando a Conclusão da Escola (Polo) com 04 (quatro) salas de aula na Comunidade Goiabal – 

Região do Cuçari, Requerimento nº 003/2019 de autoria do Vereador Josué pereira do Nascimento, 

solictando a Conclusão da Escola com 04 (quatro) salas de aula na Comunidade de Igarapé Açu – 

Região do Uruará, Requerimento nº 004/2019, de autoria do Verador Josué Pereira do Nascimento, 

solicitando a Construção de 01 (Uma) escola com 02(duas) salas de aula na Comunidade Ribançeira 

– Região Do Cuçari. O Presidente colocou em discussão e votação, sendo aprovadas por unanimidade. 

Em seguida, o secretário fez a leitura das demais matérias a serem aprovadas: Requerimento nº 

001/2019, de autoria do Vereador José Benedito da Silva Furtado, solicitando Estaqueamento e 

Envigamento da Cerca de Contenção de Barranco (Capim), no Rio Tamuataí, Requerimento nº 

002/2019 de autoria do Vereador José Benedito da Silva Furtado, solicitando a Recuperação do Posto 

de Saúde da Comunidade de Santissíma Trindade na Região do Tamuataí, Requerimento nº 003/2019 

de autoria do Vereador José Benedito da Silva Furtado, solicitando a Construção de 01 (Uma) escola 

com 02 (duas) salas de aula na Comunidade Ipitanga na região do Guajará, Requerimento nº 004/2019 

de autoria do Vereador José Benedito da Silva Furtado, solicitando a Construção de 01 (uma) escola 

com 03 (três) salas de aula na Comunidade São Miguel do Socoró, região do Uruará. O Presidente 

colocou as materias do vereador José Benedito em discussão e votação, sendo também estas 

aprovadas por todos os vereadores presentes. Em continuidade, o Presidente pediu a leitura das 

proximas matérias a serem aprovadas: Requerimento nº 001/2019 de autoria do Vereador Agnaldo 

Teles Magno, solicitando o Serviço de Recuperação das ruas do bairro São Benedito, na cidade 

Prainha, Requerimento nº 002/2019 de autoria do Vereador Agnaldo Teles Magno, solicitando o 

Serviço de recuperação das ruas do bairro Açaizal, na cidade de Prainha. Assim, posto em discussão 

e votação pelo Presidente, foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores; não houve mais 
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matérias a serem apresentadas. Na oportunidade, o vereador Josué Pereira do Nascimento, fez uso da 

palavra, em especial cumprimentou o Secretário de Educação, Edmundo Amaral Pingarilho, citando 

ter sido bem recebido na secretaria de educação, no dia de hoje, em que trataram de assuntos 

referentes a merenda escolar, ressaltou que o Secretário de Educação firmou compromisso com o 

mesmo para o reestabelecimento do fornecimento de merenda escolar. Também cumprimentou 

individualmente o público presente na sessão; encerrou sua fala e agradeceu. 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. 
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