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Resumo da Quinquagésima primeira Sessão Ordinária do Primeiro Biênio 

da Décima Nona Legislatura da Câmara Municipal de Prainha. 
Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito na sala de 
sessão, plenária Francisco Batista de Siqueira, Palácio Valter Ramos de 
Medeiros situada na Avenida Coatá número quinhentos nesta cidade de Prainha, 
Estado do Pará. As dezoito horas o senhor presidente Edvaldo Gomes Barbosa 
autorizou a chamada dos senhores vereadores, constatada a existência de 
quórum, em nome de Deus deu por aberta a presente sessão. Convocou os 
pares a ouvir uma reflexão da bíblia que está em êxodo capitulo 20 e versículo 
12: “Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que 
o senhor teu Deus te dá. ” 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; Oficio número 
027/2018 MP/PJP da promotoria de justiça de Prainha; Oficio circular número 
001/2018 do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública de Prainha 
SINTEPP; Oficio circular número 002/2018 do deputado Estadual Airton Faleiro; 
Oficio Circular de número 001/2018 do coordenador geral de gestão de 
transferências voluntarias substituto o senhor Carlos Roberto Pereira Soares 
Junior; Requerimento de número 001/2018,002/2018,003/2018 de autoria do 
vereador Jose Benedito da silva Furtado ; Requerimento de número 001/2018 
de autoria do vereador Edvaldo Gomes Barbosa; Requerimento de número 001, 
002, 003/2018 de autoria de vereador Arivaldo da Silva Nunes; Requerimento de 
número 001,002,003/2018 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno. O 
senhor presidente franqueou a palavra, fez uso da palavra registrando a 
presença do sr. Deri, do Eugenio, e os demais. Usou da palavra o vereador José 
Benedito da silva Furtado cumprimentou a todos agradeceu a Deus, falou que 
os colegas voltando de férias todos felizes, o mesmo cita que está preocupado 
com a situação dos criadores de búfalo da comunidade primavera, falou ainda 
que tem que ser cobrado o rebaixamento da energia do município de Prainha, 
acrescentou ainda que precisa ser feito o estaqueamento da boca do rio Tamatai, 
convidou os vereadores pra não faltarem na reunião do dia seguinte em santa 
Maria do Uruará, agradeceu e finalizou. Usou da palavra vereador Ivan da Silva 
Farias cumprimentou a todos, seguiu dizendo que está preocupado com a 
situação das ruas da cidade, pediu ao secretário que converse com Sr. prefeito 
para resolver a situação das ruas que estão horríveis, acrescentou pedindo 
providencias porque a cidade está abandonada, agradeceu e finalizou. Usou da 
palavra vereador Waldemir cumprimentou a todos agradeceu a Deus, 
parabenizou o empresário Eugenio o assessor jurídico Sr Apio, o Sr Estaquio, 
parabenizou também os funcionários desta casa, acrescentou que os colegas 
vereadores estão de parabéns pelos seus trabalhos desenvolvidos, pediu ao 
secretário de tranporte do governo que verifique o que está acontecendo porque 
a maioria das obras estão paradas, fez referências a fala do vereador Ivan que 
as ruas estão feias e precisa ser arrumada, o papel do vereador é cobrar, 
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agradeceu e finalizou . usou da palavra o vereador Aguinaldo agradeceu a Deus, 
cumprimentou a todos, parabenizou os colegas vereadores pelas sessões 
Itinerantes que aconteceram, acrescentou que está preocupado com a situação 
das ruas disse ainda que está preocupado com uma máquina que está quebrada 
e que seja resolvido essa situação , pediu ao líder do governo que verifique a 
situação da balsa que servia para os pescadores e foi pro fundo, agradeceu a 
presença do seu irmão Ednelson, agradeceu e finalizou .Usou da palavra o 
vereador Arivaldo cumprimentou a todos , agradeceu a Deus, acrescentou que 
está preocupado com a ambulância do boa vista que até o momento não foi 
concertada , disse ainda que o papel do vereador é cobrar , fez referências as 
palavras do vereador Ivan que precisa ser arrumado as ruas e as estradas que 
estão em péssimas condições ,acrescentou que está preocupado com as obras 
que estão paradas, disse ainda que gostou das sessões Itinerantes, agradeceu 
e finalizou. Usou da palavra o Sr. presidente vereador Edvaldo cumprimentou a 
todos, acrescentou que está enfrentando problemas de saúde familiar e não 
pode resolver algumas situações por este motivo; Pediu desculpas por não está 
na reunião solene de abertura pois na sua saída chegou o empresário IDERGAN 
que está trabalhando na PA 419, conversou com o Sr. Idergan o mesmo garantiu 
que irá retocar os trechos da estrada onde estão críticos, acrescentou que é bom 
a estrada ser arrumada no inverno, que eles sabem onde são os piores trechos, 
reportou-se sobre as sessões Itinerantes que foram muito boas, pediu ao líder 
do governo que converse com Sr prefeito para uma reunião se possível na sexta 
feira para resolver algumas situações acrescentou que está muito preocupado 
com a situação das estradas , as aulas já vão começar, pediu a recuperação da 
iluminação pública do Jatuarana e do Água branca do Jauari , pediu o apoio dos 
colegas vereadores para que este ano possam trabalhar juntos e unidos , 
parabenizou ao vereador Edson Guerra que está se esforçando nos trabalhos, 
agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Edson Guerra cumprimentou 
a todos, agradeceu a Deus, seguindo agradeceu a presença do Eugenio, Ebson, 
Edinelson, acrescentou que o gestor esta pra Belém recebendo um carro, 
resolvendo outras situações disse também que é uma honra está desenvolvendo 
o papel de vereadores junto aos colegas agradeceu e finalizou. Não havendo, 
mas matérias a serem aprovadas o senhor presidente encerrou a presente 
sessão. Convidando os senhores vereadores para a sessão do dia seguinte no 
horário regimental foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada será 
assinada pelo presidente, secretários e demais vereadores. 


