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Ata da sexta Sessão Ordinária do Segundo Biênio da 

Décima Nona Legislatura da Câmara Municipal de 

Prainha. 

Aos quatorze 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, 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 ouvir uma 

reflexão da Bíblia que está em Salmos 62:7, que diz: “Em Deus está a minha salvação e a minha 

glória; a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus”. Em seguida determinou a leitura 

da Ata anterior que posta em discussão e votação foi aprovada. Passou para o Pequeno Expediente, 

foram apresentadas as seguintes matérias: Ofício nº 043/2019 do Conselho Municipal de Saúde de 

Prainha, convidando os parlamentares desta Casa para participarem da Pré-Conferência da Saúde que 

será realizado no dia 26/03/2019 as 08:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal. Ofício de nº 

001/2019 de iniciativa do Vereador Ivan da Silva Farias, e demais vereadores, encaminhado ao 

Senhor Deputado Estadual Júnior Hage. Ofício de nº 001/2019 de iniciativa do verador José Pereira 

do Nascimento, e demais vereadores, encaminhado ao governador do Estado do Pará Helder 

Barbalho. Requerimentos de nº  003/2019, nº 004/2019, de autoria do Vereador Agnaldo Teles 

Mágno. Requerimentos de nº 001/2019, nº 002/2019, nº 003/2019 e nº 004/2019 de autoria do 

Vereador Edvaldo Gomes Barbosa. Requerimentos de nº  002/2019, nº 003/2019, de autoria do 

Vereador Waldemir Oliveira Ferreira. Requerimento verbal de autoria do vereador Arivaldo da Silva 

Nunes, solicitando do Governo Municipal a Construção do Microssistema de Abastecimento de Água 

da Comunidade Paraíso, Comunidade de Varadouro e na Comunidade Ipanema. Requerimento verbal 

de autoria do vereador Arivaldo da Silva Nunes, solicitando reparo na quadra esportiva da escola 

Nossa Senhora de Nazaré I. Não havendo mais matérias a serem apresentadas, o Senhor Presidente 

passou para o Grande Expediente. Não havendo uso da palavra pelos vereadores, o Presidente 

passou para Ordem do dia, foram apresentadas as seguintes materias: Requerimento  de nº 009/2019, 

de autoria do vereador Josué Pereira do Nascimento, solicitando a recuperação e ampliação da escola  

Nossa Senhora de Nazaré ll, no Distrito de Boa Vista do Cuçari, que posto em discussão e votação 

foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 010/2019, de autoria do Vereador Josué Pereira do 

Nascimento, solicitando o serviço de coleta de lixo  na comunidade Boa Vista do Cuçari que posto 

em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Parecer Nº 001/2019 da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, Assunto: Projeto de Lei Nº 001/2019, que dispõe sobre a 

constituição do serviço de Inspeção Municipal e os Procedimentos de Inspeção Sanitária em 

estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e dá outras providências no Município de 

Prainha; que posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais materias 

a serem apresentadas, 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, Secretários e demais vereadores. 

 

 

 

Ata oficial está nos arquivos da Câmara 

Municipal de Prainha – CMP, lavrada em 

manuscrito, com as devidas assinaturas, no 

LIVRO Nº 038, ANO 2019. 
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