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ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO BIÊNIO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

Aos dezesseis dias do mês de abril 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, estavam presentes os 

vereadores: Agnaldo Teles Mágno, Arivaldo da Silva Nunes, Edvaldo Gomes Barbosa, Edson Guerra 

Azevedo Costa, Ivan da Silva Farias, José Benedito da Silva Furtado, Josué Pereira do Nascimento, 

Juscelino Macedo de Carvalho e Waldemir Oliveira Ferreira; 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 Efésios 6:13, que diz: “Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que 

possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo”. 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: Requerimento de Nº 

005/2019 de autoria do Vereador Edvaldo Gomes Barbosa; Requerimento de Nº 006/2019 de autoria 

do Vereador Edvaldo Gomes Barbosa; Requerimento de Nº 007/2019 de autoria do Vereador Edvaldo 

Gomes Barbosa; Requerimento de Nº 008/2019 de autoria do Vereador Edvaldo Gomes Barbosa; e 

Requerimento de Nº 009/2019 de autoria do Vereador Edvaldo Gomes Barbosa; Requerimento de Nº 

007/2019 de autoria do Vereador José Benedito da Silva Furtado; Requerimento de autoria do 

Vereador José Benedito da Silva Furtado e Ivan da Silva Farias, e demais vereadores, que o Presidente 

desta Casa agende em caráter de urgência uma reunião a ser realizada no plenário da Câmara, em data 

a ser combinada entre os vereadores, convidando os representantes sindicais rurais, associações 

comerciais, órgãos públicos, lideranças comunitárias, criadores, produtores, lojistas e demais 

interessados a participarem da discussão e mobilização para as ações de coleta de assinatura para o 

abaixo-assinado da PA-419 e PA-254; Requerimento Verbal, de autoria do Vereador Arivaldo da 

Silva Nunes, solicitando compra de uma caixa d’água para o bairro de Beira Rio no Distrito de Boa 

Vista do Cuçari; e Requerimento Verbal, de  autoria do Vereador Josué Pereira do Nascimento, 

solicitando o pronunciamento do Senhor Ozires Miranda Queiroz na plenária, na sessão seguinte. 

Não havendo mais matérias a serem apresentadas e nem quem fizesse uso da palavra, passou-se para 

o Grande Expediente. Não havendo quem fizesse uso da palavra, o Presidente passou para Ordem 

do dia. Foi apresentada a seguinte matéria para aprovação: Requerimento Verbal, de  autoria do 

Vereador Josué Pereira do Nascimento, solicitando o pronunciamento do Senhor Ozires Miranda 

Queiroz na plenária, que posto em discussão e votação foi aprovado, ressaltando que, por se tratar de 

matéria de relevante interesse público que exige, por sua natureza, teve a pronta deliberação do 

Plenário. 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.  
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