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Resumo da Quinquagésima Sessão Ordinária do Primeiro Biênio da 

Décima Nona Legislatura da Câmara Municipal de Prainha. 
 

Aos vinte e dois dias do mês de março 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 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 Cap. 34 vers.15 que diz: “Os olhos do senhor 
repousam sobre os justos, e seus ouvidos estão abertos ao seu clamor.” Em 
seguida determinou a leitura da Ata anterior que posta em discussão e votação 
foi aprovada por unanimidade. Logo após o senhor presidente, convidou o 
Vereador Juscelino Macedo de Carvalho para assumir a segunda secretaria. 
Passou-se para o pequeno Expediente. Não havendo matérias a serem 
apresentadas passou-se para o Grande Expediente. Usou da palavra o Vereador 
Josué Pereira do Nascimento, agradeceu a Deus cumprimentou a todos, deu 
boas vinda as esposas dos Vereadores Waldemir Ferreira e José Benedito, em 
seguida reportou-se ao Secretário de saúde lhe parabenizando por ser elogiado 
em santa Maria do Uruará, acrescentou também que está indignado pela a falta 
de merenda nas Escolas, disse que isso não pode acontecer, pois quem sofre 
com isso são as crianças, prosseguiu dizendo que a equipe técnica de licitação 
é culpada por esta falta de merenda escolar, Pediu ao líder do governo que o 
ajude a conseguir alguns ventiladores para a escola Ezilda Aragão Brasil, pois 
algumas salas são quentes de mais, acrescentou que está preocupado com a 
região do Tamataí, pois a técnica de Enfermagem do Posto pediu licença por 
uns dias, e não ficou ninguém para substituí-la, pediu ao líder do governo que 
mande alguém pra substituir a mesma, pois a região não pode ficar sem uma 
Técnica de Enfermagem; solicitou que seja tomada atitudes dos Vereadores no 
sentido que o Odontomovel possa ser colocado para atender a população da 
margem direita, pois a região necessita, convocou os colegas pra uma reunião 
com o Secretário de saúde no dia seguinte as 09 hs pra resolver a situação do 
Odontomovel, pediu que se resolva a situação da merenda escolar em seguida 
agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador Ivan Silva, agradeceu a Deus 
cumprimentou a todos, seguindo disse que é lamentável a situação da merenda 
escolar faltando nas escolas, e que o Município está abandonado, acrescentou 
que a saúde está péssima, nem passagem do TFD estão liberando, prosseguiu 
dizendo que é uma falta de respeito com a população, em seguida agradeceu e 
finalizou. Usou da palavra o vereador Arivaldo Nunes, agradeceu a Deus 
cumprimentou a todos, fez referências as palavras dos colegas vereadores com 
relação a falta de merenda Escolar, mostrou sua insatisfação por essa falta de 
irresponsabilidade da pessoa que faz a licitação para compra de merenda 
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escolar, e acrescentou que o cidadão por nome Lobato Ferreira precisa ser 
removido dessa função, pois é irresponsável, pediu ao líder do governo que a 
merenda Escolar seja distribuída de forma igualitária, mostrou seu apoio com 
relação ao Odontomovel, fez um pedido que façam uma reunião com o promotor 
para verificar a situação das obras paradas para que possam dá continuidade 
nas mesmas, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 
José Benedito, agradeceu a Deus cumprimentou a todos, fez referências as 
palavras do vereador Arivaldo Nunes dizendo que seja marcado essa audiência 
para que as obras não possam mas ficar paradas, acrescentou que está 
preocupado com a situação das ruas da cidade, deixou seu total apoio ao carro 
Odontomovel que é uma necessidade para quem precisa, seguindo reportou-se 
sob a merenda escolar dizendo que é lamentável as crianças ficarem sem 
merenda, disse ainda que esse cidadão responsável pela licitação da merenda 
não dá conta, pois então que entregue a quem tenha responsabilidade, 
parabenizou o governo por suas iniciativas de trabalho, em seguida agradeceu 
e finalizou. Usou da palavra o vereador Waldemir Ferreira, agradeceu a Deus 
cumprimentou a todos, reportou-se sobre a falta da merenda escolar, disse que 
é revoltante, pois o que está acontecendo é responsabilidade de quem faz a 
licitação, acrescentou que todos os pedidos verbais sejam colocados em Ata, 
acrescentou que as coisas sejam definidas com antecedência, parabenizou os 
colegas da casa por terem participado das sessões a semana toda, acrescentou 
que tem que ser honrado os compromissos nesta casa, em seguida agradeceu 
e finalizou. Usou da palavra o vereador Edson Guerra, agradeceu a Deus 
cumprimentou a todos, em seguida disse que não pode responder pelo 
presidente, o mesmo pediu que fiquem atentos nos requerimentos verbais para 
registrar em Ata, disse ainda que as coisas vão melhorar, em seguida agradeceu 
e finalizou. Não havendo mas quem se pronunciar passou-se para ordem do dia. 
Foram apresentada as seguintes matérias; Req. de nº 001/2018 de autoria do 
vereador Edson Guerra Azevedo Costa, solicitando a aquisição da madeira 
abaixo relacionado, para recuperação da ponte do Petrópolis, na Sede do 
Município de Prainha, que posto em discussão e votação foi aprovado por 
unanimidade; Req. de nº 005/2018 de autoria do vereador Josué pereira do 
nascimento, solicitando a construção de uma escola com 06 salas de aula na 
Comunidade Ribanceira – Região do Cuçari, que posto em discussão e votação 
foi aprovado por unanimidade; Req. de nº 006/2018 de autoria do vereador Josué 
Pereira do Nascimento, solicitando a construção de uma escola com 4 salas de 
aula na Comunidade de Patauazal região do Cuçari, que posto em discussão e 
votação foi aprovado por unanimidade; Req. de nº 007/2018 de autoria do 
vereador Josué Pereira do Nascimento, solicitando com urgência a implantação 
de atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, para 
atender principalmente aos beneficiários do programa Bolsa Família, na Vila de 
Boa Vista do Cuçari, Região da Colônia da vila, Comunidade Ipanema, 
Comunidade Itamucuri, Vila Pacoval e Região, que posto em discussão e 
votação foi aprovado por unanimidade; Req. de nº 008/2018 de autoria do 
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Vereador Josué Pereira do Nascimento, solicitando com urgência a implantação 
de um polo de atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social - 
SEMAS, para atender principalmente aos beneficiários do programa Bolsa 
Família, na Vila de Santa Maria do Uruará, região da colônia da Vila, 
Comunidade Igarapé Açu, Comunidade Porto Franco, Comunidade São Paulo, 
Comunidade Santa Cruz e Região, que posto em discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade; Re. de nº 006/2018 de autoria do Vereador José 
Benedito da Silva Furtado, solicitando o estaqueamento e vigamento da cerca 
de Contenção de Barranco, no rio Tamatai que posto em discussão e votação 
foi aprovado por unanimidade; Req. de nº 007/2018 de autoria do Vereador José 
Benedito da Silva Furtado, solicitando a recuperação e ampliação da Praça de 
Lazer da Comunidade Santíssima Trindade, localizada no Rio Tamuatai, que 
posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade; Req. de nº 
008/2018 de autoria do Vereador José Benedito da Silva Furtado, solicitando a 
construção de um Posto de Saúde na Comunidade Ipiranga localizada no Rio 
Guajará, que posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade; Req. 
de nº 009/2018 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado, 
solicitando a construção de uma Escola com 03 salas de aula na Comunidade 
Acara-Açu de cima, que posto em discussão e votação foi aprovado por  
unanimidade; Req. de nº 010/2018 autoria do vereador José Benedito da Silva 
Furtado, solicitando a construção de uma Escola com 01 sala de aula na 
Comunidade Iri, localizada no rio Guajará, que posto em discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade; Req. de nº 011/2018 de autoria do vereador José 
Benedito da Silva Furtado, solicitando a construção de uma escola com 02 salas 
de aula na Comunidade Bom Jesus localizada no Rio Guajará, que posto em 
discussão e votação foi aprovado por unanimidade; Req. de nº 012/2018 de 
autoria do vereador josé Benedito da Silva Furtado, solicitando a construção de 
uma Escola com 03 salas de aula na Comunidade Paranaquara, que posto em 
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Não havendo, mas matérias 
a serem apresentadas o Senhor Presidente deu por encerrada a presente 
Sessão, convidando os senhores Vereadores para a Sessão do dia seguinte no 
horário regimental. 


