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Resumo da Quadragésima Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Biênio 

da Décima Nona Legislatura da Câmara Municipal de Prainha. 
 

Aos vinte e um 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 em exercício 
vereador Edson Guerra Azevedo, autorizou a chamada dos Senhores 
Vereadores, constatada a existência de quórum sob as bênçãos de Deus 
declarou aberta a presente Sessão, convidou o vereador Agnaldo Teles Magno 
para assumir a primeira secretaria e o vereador Arivaldo da silva Nunes para 
assumir a segunda secretaria convocou os pares a ouvir uma reflexão da Bíblia 
em Romanos capitulo 12, versículo 12 que diz: ”Alegrem-se na esperança, sejam 
pacientes na tribulação, perseverem na oração!” Em seguida determinou a 
leitura da Ata anterior que posta em discussão e votação foi aprovada por 
unanimidade. Passou-se para o pequeno Expediente. Foram apresentadas as 
seguintes matérias: Requerimentos num 001, 002,003,004/2018 de autoria do 
vereador Josué Pereira do Nascimento. Requerimento de n° 001,002/2018 de 
autoria do vereador Ivan da Silva Farias. Requerimento de n° 001/2018 de 
autoria do vereador Juscelino Macedo de Carvalho. Fez uso da palavra vereador 
Edson Guerra dando boas-vindas a todos que se faziam presentes, registrando 
a presença do Sindicato SINTEPP em nome do presidente do sindicato Irivaldo 
que todos sejam bem-vindos a esta casa. Usou da palavra o vereador Ivan Silva, 
cumprimentou a todos, pediu apoio aos colegas que aprovem o requerimento 
pedindo incentivo ao governo que invista na agricultura mecanizada. Usou da 
palavra o vereador Josué Pereira do Nascimento cumprimentou a todos, 
registrou a presença dos munícipes vindos de Boa Vista do Cuçarí, seguiu 
dizendo que vai dar apoio aos servidores associados ao SINTEPP, agradeceu e 
finalizou. Não havendo mais matérias a serem apresentadas, passou-se para o 
Grande Expediente. Usou da palavra o Vereador Ivan da Silva Farias, agradeceu 
a Deus, cumprimentou a todos, seguiu dizendo que está preocupado com a 
situação da Cidade, o trapiche está caindo e várias irregularidades acontecendo 
e nada sendo feito, parabenizou os professores por estarem lutando por seus 
direitos, acrescentou que foi tirada a quinta série da comunidade de São Judas 
Purus o que é lamentável, relatou que é uma vergonha o que o secretário de 
Educação está fazendo, mas que o ministério público está abrindo uma ação 
contra ele por improbidade administrativa, continuou dizendo que irá fazer um 
requerimento pedindo uma auditoria nesta casa, falou que não vai se curvar 
diante das coisas erradas, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 
Josué agradeceu a Deus cumprimentou a todos, seguindo dizendo que tiveram 
um recesso grande onde tiveram oportunidade de percorrer o nosso municípios, 
pediu que fique registrado nos anais desta casa a audiência que teve na santa 
maria com relação a emancipação do futuro município na margem direita, deixou 
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sua indignação por estarem vivendo o abandono na margem direita isso é 
revoltante, deixou registrado que viu o Vereador Demétrio fazendo uma ponte 
agradeceu o prefeito municipal por esta fazendo a ponte no Teixeira, 
acrescentou que fez um requerimento pedindo que seja feito o meio fio, para dar 
mais durabilidade ao asfalto de Boa Vista do Cuçari, acrescentou ainda que a 
ambulância está parada a muitos dias e precisa ser concertada pois a população 
precisa muito, pediu ao presidente desta casa que encaminhe um oficio ao 
terceiro DPM, pediu ao presidente que oficialize comandante geral de Boa Vista 
do Cuçarí para que se possa abrir uma investigação para que seja apurado se 
houve negligencia por parte da Policia Militar do Comando de Boa Vista do 
Cuçarí, por ter ocorrido um crime sério, acrescentou, sua grande preocupação 
com os moradores desta comunidade por conta de tantos marginais, disse ainda 
que está ao lado dos professores e que os mesmos podem contar com o seu 
apoio. Usou da palavra o vereador Manoel Viegas, agradeceu a Deus 
cumprimentou a todos, seguiu parabenizando o sindicato dos professores, disse 
ainda que não tem lado partidário está ao lado da população, fez referências as 
palavras do vereador Ivan Silva, disse ainda que é a favor de uma Educação de 
qualidade, e tem que melhorar, falou ainda da emancipação da margem direita, 
agradeceu e finalizou. Pediu a palavra o vereador Edson Guerra e registrou a 
visita do do ex prefeito de Santarém Alexandre Von e do presidente da CPH. 
Não havendo, mas quem se pronunciar passou-se para a Ordem do Dia, foram 
apresentadas as seguintes matérias: Requerimento de número 004/2018 de 
autoria do vereador Arivaldo da Silva Nunes, solicitando a Implantação de um 
grupo Gerador de energia com fiação elétrica e um microssistema de 
abastecimento de água com capacidade de 20.000 litros, na comunidade 
varador na região do Ipanema que posto em discussão e votação foi aprovado 
por unanimidade. Requerimento de nº 005/2018 de autoria do vereador Arivaldo 
da Silva Nunes, solicitando a construção de um Microssistema de abastecimento 
de água com capacidade de 20.000 litros, na comunidade Ipanema, que posto 
em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de 
número 006/2018 de autoria do vereador Arivaldo da Silva Nunes, solicitando a 
construção de um microssistema de abastecimento de água com capacidade de 
20.000 litros, na comunidade pacoval do Ipanema, 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. 


