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Resumo da Quadragésima segunda Sessão Ordinária do Primeiro Biênio 

da Décima Nona Legislatura da Câmara Municipal de Prainha. 
 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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 Edvaldo Gomes 
Barbosa, 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. Em seguida 
determinou a leitura da Ata anterior que posta em discussão e votação foi 
aprovada por unanimidade com a retificação do vereador Agnaldo Teles Magno, 
onde disse que precisa ser feito a defesa do trapiche. E a retificação do vereador 
Edvaldo Barbosa que na colônia são os ramais, acrescentou que sempre foi 
amigo do prefeito, mas vai ficar do lado do povo. Usou da palavra o vereador 
Arivaldo Nunes fez um Requerimento verbal solicitando a implantação de um 
grupo gerador na comunidade Varador Ipanema, a construção de microssistema 
de água nas comunidades Varador, Ipanema, Pacoval de Prainha, e a conclusão 
do tacho da comunidade do Ipanema. Passou-se para o pequeno Expediente. 
Foram apresentadas as seguintes matérias; ofício de n° 014/2018 SINTEPP 
Sindicato dos trabalhadores em Educação Pública do Município de Prainha Pará, 
solicitando um espaço a coordenação do Sintepp na Sessão Ordinária do dia 22 
de fevereiro para fazer esclarecimento ao Poder Legislativo do motivo da greve 
e as retiradas de direitos dos alunos. Oficio de número 005/2018-GDJH do 
gabinete do Deputado Estadual Junior Hage informando que destinou através de 
emenda parlamentar um veículo para o conselho Tutelar do Município de 
Prainha. Oficio de número 02/2018-CMS enviando a resolução de número 
007/17, deliberada pelo conselho municipal de saúde de Prainha e o parecer da 
análise das contas do fundamental de saúde de Prainha. Comunicado do 
senador Jader Barbalho sobre o envio de um oficio ao presidente da Famep 09 
de fevereiro, alertando sobre o risco que as prefeituras estão correndo de 
perderem as emendas individuais que possuem pendências ou mesmo terem 
que devolver os recursos já liberados. Requerimento n° 002/2018 de autoria do 
vereador Edvaldo Gomes Barbosa. Requerimento n° 004/2018 de autoria do 
Vereador Agnaldo Teles Magno. Não havendo mais matérias a serem 
apresentadas, passou-se para o Grande Expediente. Usou da palavra o 
Vereador Arivaldo Nunes da silva, pediu ao líder do governo que providencie o 
transporte escolar para comunidade de Mocão que precisam vir para o Itamucuri 
e as crianças não podem ser penalizadas por falta deste transporte se caso não 
seja resolvido vai procurar o ministério público, agradeceu e finalizou. Usou da 
palavra o vereador Edvaldo Barbosa informando o líder do Governo que a 
enfermeira do Jatuarana foi demitida e está preocupado com essa situação, 
acrescentou ainda que o líder do governo fale com o secretário de saúde para 
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fazer uma reunião em Jatuarana e esclareça o motivo da demissão para a 
comunidade agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador Agnaldo Teles 
Magno cumprimentou a todos, reportou- ao vereador Manoel Viegas sobre a 
reunião que aconteceu no dia 20 fevereiro, que se sentiu constrangido com 
algumas palavras que o colega vereador Manoel expressou, acrescentou ainda 
que está preocupado com a situação do trapiche pediu ao líder do governo que 
converse com o gestor para resolver a situação. Agradeceu e finalizou. Usou da 
palavra o vereador Manoel Viegas agradeceu a Deus, cumprimentou a todos 
disse que é honra voltar a esta casa, acrescentou que não pode vir na sessão 
do dia anterior por conta da reunião que aconteceu em Santa Maria, fez 
referências ao vereador Agnaldo que em nenhum momento quis ofende-lo e 
pediu desculpas se ofendeu, relatou que a Câmara tem poder de colaborar com 
os projetos disse ainda que é dessa casa que sai os projetos de Leis e que pode 
dá sustentabilidade ao Município, pediu que possa rever os projetos e possam 
se organizar, agradeceu e finalizou. Usou da palavra presidente da câmara pediu 
ao vereador Manoel que traga os projetos para serem encaminhados 
novamente. Não havendo, mas quem se pronunciar passou-se para a Ordem do 
Dia, foram apresentadas as seguintes matérias: Requerimento de número 
001/2018 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno, solicitando a construção 
de uma Escola com 2 salas de aulas na comunidade Itanduba, localizada no rio 
amazonas que posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Requerimento de nº 002/2018 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno, 
solicitando a disponibilidade de transporte Escolar para os bairros Jardim 
Planalto e São e Benedito (COSANPA), nesta cidade de Prainha que posto em 
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 
003/2018 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno, solicitando a construção 
de pontes em madeira, em pontos críticos, sendo Ilinha, Cai na Agua, e no Piri 
de baixo nesta cidade de Prainha, que posto em discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade. Requerimento 001/2018 de autoria do vereador 
Edvaldo Gomes Barbosa solicitando a construção de uma Escola com 12 salas 
de aula, na Sede do Município que posto em discussão e votação foi aprovado 
por unanimidade. Requerimento de número 001/2018 de autoria do vereador 
Arivaldo Nunes solicitando a construção da Escola com 2 salas de aulas na 
comunidade de Pracobal de baixo que posto em discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade. Requerimento de nº 002/2018 de autoria do vereador 
Arivaldo Nunes, solicitando a construção de um posto de Saúde na comunidade 
Ipanema, que posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade; 
Requerimento de nº 003/2018 de autoria do vereador Arivaldo Nunes, solicitando 
a disponibilidade de transporte Escolar para os alunos da comunidade Poção, 
na região do Itamucuri, que posto em discussão e votação foi aprovado por 
unanimidade. Não havendo matérias a serem aprovadas o Senhor Presidente 
deu por encerrada a presente Sessão, convidando os senhores vereadores para 
a Sessão do dia seguinte no horário regimental. 


