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Resumo da quinquagésima segunda 
Sessão Ordinária do primeiro biênio da 
decima nona legislatura da Câmara 
Municipal de Prainha.  
 

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito na sala 
de sessão plenária Francisco Batista de Siqueira, Palácio Walter 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 Salmos capitulo 37 e versículo 05 que 
diz “Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e tudo ele fará. ” Em seguida 
Determinou a leitura da Ata anterior, que posta em discussão e votação foi 
aprovada por unanimidade. Em segui o senhor presidente convidou o vereador 
Arivaldo Nunes para assumir a segunda secretaria e registrou a presença do ex-
vereador Ozires Queiroz e sua esposa, o senhor Eugenio Pires e o assessor do 
vereador Agnaldo Teles Magno. Passou-se para o pequeno expediente, foram 
apresentadas as seguintes matérias; requerimento n° 005/2018 de autoria do 
vereador Edvaldo Gomes Barbosa. Não havendo mais matérias a serem 
apresentadas passou-se para o Grande Expediente. Fez uso da palavra o 
vereador Orivaldo Oliveira Ferreira, agradeceu a Deus, cumprimentou a todos, 
em seguida parabenizou a prefeitura municipal de Santarém em nome do atual 
prefeito Nélio Aguiar, parabenizou o prefeito Davi Xavier pela pareceria na 
recuperação da estrada do Igarapé das Pedras, região do Santarém Mirim, 
acrescentou que não pode estar presente na Sessão anterior, pois estava na 
comunidade de São Paulo em um mutirão na implantação do Micro sistema de 
água, o mesmo disse que foi uma alegria para a referida comunidade, 
acrescentou que é inaceitável o que está acontecendo com um dos maiores 
líderes políticos do Brasil, o ex-presidente Lula, homem que lutou pela 
democracia e que estava ao lado do povo com dignidade, em seguida agradeceu 
e finalizou. Não havendo amis quem se pronunciar passou-se para a Ordem do 
Dia, foram apesentadas as seguintes matérias. Requerimento n° 004/2018 de 
autoria do vereador Edvaldo Gomes Barbosa, solicitando a construção de um 
porto graneleiro para o município de Prainha, que posto em discussão e votação 
foi aprovado por unanimidade. Requerimento de n° 003/2018 de autoria do 
vereador Orivaldo Oliveira Ferreira, requerendo a implantação de um 
microssistema de água na comunidade de São Paulo na região do Uruará, que 
posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento n° 
004/2018 de autoria do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira, requerendo a 
perfuração e um poço profundo para atender o abastecimento de água da 
comunidade de Igarapé Açú na região do Uruará, que posto em discussão e 
votação foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem 
apresentadas o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão 
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convidando os senhores vereadores para a sessão do dia seguinte no horário 
regimental.   

  
 


