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Resumo da quinquagésima sétima Sessão Ordinária do 
Primeiro Biênio da Décima Nona Legislatura da Câmara 
Municipal de Prainha. 

 
Aos vinte e dois dias do mês de maio 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 
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 
Provérbios Cap;24 vers.3, que diz: “Com sabedoria se constrói a casa e com 
discernimento se consolida.” Em seguida determinou a leitura da Ata anterior 
que posta em discussão e votação foi aprovada por unanimidade, em seguida 
convocou o senhor vereador José Benedito para assumir a segunda secretaria. 
Passou-se para o pequeno Expediente. Onde foram apresentadas as seguintes 
matérias: Oficio de n° 008/2018PMP/DT de autoria do diretor de divisão de terras 
do município senhor Benedito da Silva Morais em resposta ao Oficio n° 
080/2018/; requerimento n° 009 e 010/2018 de autoria do vereador Agnaldo 
Teles Magno; requerimento n° 022,023 e 024/2018 de autoria do vereador José 
Benedito Silva Furtado e requerimento verbal em conjunto dos vereadores 
Arivaldo Silva Nunes e  Juscelino Carvalho, pedindo o empiçarramento de 6 km 
da estrada que liga Boa Vista do Cuçarí a comunidade do Teixeira na margem 
direita do município. Não havendo mais matérias a serem apresentadas passou-
se para o grande expediente; usou da palavra o vereador Waldemir Ferreira, 
agradeceu a Deus, cumprimentou a todos, seguindo pediu aos colegas 
vereadores que se possível na quinta-feira fosse realizado duas sessões, em 
seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Arivaldo Nunes 
agradeceu a Deus, cumprimentou a todos, em seguida pediu apoio ao 
requerimento em que pede melhorias na estrada que liga Boa Vista do Cuçarí a 
comunidade Teixeira, afirmou que ao agricultores sofrem para escoar suas 
produções por conta da estrada que se encontra em péssimas condições de 
trafego, pediu que o governo trabalhe com responsabilidade, reportou-se a 
secretaria de assistência social do município onde segundo ele quando falece 
alguém de família carente tal secretaria não consegue nem o caixão para ajudar  
a família, cobrou também que sempre que liga para a secretária não é atendido, 
pediu que o governo olhe com carinho esta situação, pediu que o governo de 
uma atenção especial quanto a situação da iluminação pública em Boa Vista do 
Cuçarí, relatou também que as ruas de Boa Vista precisam ser limpas, pois as 
mesmas encontram-se tomadas por mato, pediu ao governo que contrate um 
técnico em enfermagem para a mesma Vila, pois a técnica que está lotada nesta 
localidade entrará em licença maternidade, convidou os pares da casa para um 
evento esportivo que acontecerá na margem direita do município, acrescentou 
que está indignado com a situação do TFD, onde foi informado que um senhora 
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de sua região por nome Antônia está com uma grave doença, e já procurou pela 
ajuda do TFD do município e não foi atendida, informou que esta paciente é de 
família carente e precisa deste apoio que é um direito seu, e que se a mesma 
não for atendido o próprio vereador procurará o Ministério Público para que 
sejam tomadas as devidas providências, disse também que antes o gestor 
atendia suas ligações, porém hoje isto não acontece mais, situação que o deixa 
revoltado, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Ivan 
Silva, agradeceu a Deus, cumprimentou a todos, em seguida parabenizou o 
vereador Arivaldo Nunes por suas palavras, reportou-se a secretaria de 
assistência social dizendo que a mesma está parada disse também que a lancha 
que é de posse da mesma secretaria encontra-se sem uso por apresentar 
problemas mecânicos que já vem a algum tempo sem que providencias sejam 
tomadas para resolve-los, o que para ele é uma situação inaceitável, falou 
também que na cidade existem casas que estão sendo invadidas pela água  em 
nosso município e questionou onde está a defesa civil de Prainha, que não 
enxerga esta situação, relatou que a saúde do município está de péssima 
qualidade, acrescentou que está na hora desta casa tomar providencias, pois a 
principal prejudicada é a população, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da 
palavra o vereador Agnaldo Teles Magno, agradeceu a Deus, cumprimentou a 
todos, em seguida fez referências as palavras do vereador Arivaldo Nunes, em 
relação as ruas da cidade, e citou em especial a travessa Curuá do Sul, que está 
em estado crítico, falou também com relação a saúde do município, onde relatou 
em que é procurado pela população e tenta entrar em contato com o secretário 
ou até mesmo com o prefeito, mas não é atendido, disse que isto é revoltante, e 
que vai continuar exercendo seu papel de vereador que é cobrar para que as 
coisas possam tomar rumos melhores, em seguida agradeceu e finalizou. Usou 
da palavra o vereador José Benedito das silva Furtado, agradeceu a Deus 
cumprimentou a todos, em seguida deu boas vindas ao ex-vereador Ozires, falou 
que é bom quando o governo reconhece o que precisa ser feito para a melhora 
do município, disse que se sente feliz em poder ajudar alguém no momento em 
que precisa, disse que a saúde do município precisa de melhoras, falou que é 
revoltante quando se procura o secretário para obter alguma informação e não 
se obtém resposta, pediu o planejamento da Secretaria de Cultura do município 
e em seguida  agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Juscelino 
Carvalho, agradeceu a Deus cumprimentou a todos, em seguida relatou sua 
tristeza ao chegar em Boa Vista do Cuçarí e encontrar a Vila em estado de 
abandono, com as ruas cercadas por mato, relatou também a importância da 
recuperação do trecho de estrada que liga Boa Vista a comunidade do Teixeira, 
reportou-se também quando ao TFD do município, que segundo ele precisa ser 
melhorado, acrescentou que gosta de ajudar as pessoas e que tem mais de m20 
anos em Santarém em que ajuda as pessoas doentes, em seguida agradeceu e 
finalizou. Usou da palavra o vereador Edson Guerra Azevedo Costa agradeceu 
a Deus cumprimentou a todos, seguindo deu boas-vindas aos internautas que 
acompanham as sessões pela página da câmara nas redes sociais, lembrou que 
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na quarta-feira será presta uma homenagem aos enfermeiros do município, falou 
de um casal que teve problemas no bolsa família mas que já foi resolvido, falou 
também da audiência que ocorrerá no dia 24, onde será tratado a situação das 
terras do município, em seguida agradeceu e finalizou. Não havendo mas quem 
se pronunciar passou-se para Ordem do dia. Foram apresentadas as seguintes 
matérias;  requerimento de n° 006/2018 de autoria do vereador Ivan da Silva 
Farias, solicitando a construção de um aponte me madeira de lei na comunidade 
de Andaraí na região do Purús, no trecho da residência do senhor Cherel até o 
final da Vila, que posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade; 
Requerimento  de n° 016/2018 de autoria do vereador José Benedito da silva 
Furtado, solicitando a construção de uma escola com 2 salas de aula na 
comunidade Ipitanga, localizada no Rio Guajará, que posto em discussão e 
votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento 017/2018 de do vereador 
José Benedito da silva Furtado, solicitando a construção de uma escola com 2 
salas de aula na comunidade Santo Antônio, localizada no Rio Tamuataí, que 
posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento 
018/2018 de autoria do vereador José Benedito da silva Furtado, solicitando a 
construção de uma escola com 3 salas de aula na comunidade Pranaquara, que 
posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento 
019/2018 de autoria do vereador José Benedito da silva Furtado, solicitando a 
reforma do prédio de embarque e desembarque do município de Prainha, que 
posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento 
020/2018 de autoria do vereador José Benedito da silva Furtado, solicitando a 
implantação da rede de energia elétrica, sendo postes de concreto e fiação 
elétrica, para tender toda a comunidade de São Judas Tadeu, localizada no Rio 
Vira-Cebo, que posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Requerimento 021/2018 de autoria do vereador José Benedito da silva Furtado, 
solicitando cópia dos seguintes atos administrativos empresa vencedora do 
certame e valores, processo licitatório do transporte escolar para o ano de 2018; 
processo licitatório do serviço de limpeza pública para exercício de 2018 e 
processo licitatório para o transporte de pacientes TFD para exercício de 2018, 
que posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento 
009/2018 de autoria do vereador Edvaldo Gomes Barbosa, solicitando a 
construção de um microssistema de abastecimento de água na comunidade de 
Portelinha, na região do Carapanaúba, que posto em discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade. Requerimento 010/2018 de autoria do vereador 
Edvaldo Gomes Barbosa, solicitando a construção de um microssistema de 
abastecimento de água na comunidade de Vila Nova, na região do Cupim de 
Baixo, que posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
Requerimento 011/2018 de autoria do vereador Edvaldo Gomes Barbosa, 
solicitando a perfuração de um poço artesiano e ampliação da rede de 
distribuição para o microssistema de abastecimento de água na comunidade de 
Santa Maria localizada no ramal do KM17, que posto em discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade. Requerimento 012/2018 de autoria do vereador 
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Edvaldo Gomes Barbosa, solicitando a perfuração de um poço artesiano e 
ampliação da rede de distribuição para o microssistema de abastecimento de 
água na comunidade do bairro Bela Vista localizada na Vila Vista Alegre do 
Cupim, 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. 
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