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

 
Aos vinte e três 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 Edvaldo Gomes 
Barbosa, 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 
69 vers.30, que diz: “Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua 
grandeza com ações de graça.” Em seguida determinou a leitura da Ata anterior 
que posta em discussão e votação foi aprovada por unanimidade, com seguinte 
passou-se para o pequeno Expediente. Onde foram apresentadas as seguintes 
matérias: Oficio do Instituto Tiradentes comunicando que o vereador Ivan Silva 
foi escolhido mediante enquete como o vereador mais atuante em sua cidade no 
critério de atuação parlamentar, e com isso será aferido com a medalha “Alferes 
Tiradentes” Colar Ouro.; Oficio do Instituto Tiradentes comunicando que o 
vereador José Benedito foi escolhido mediante enquete como o segundo 
vereador mais atuante em sua cidade no critério de atuação parlamentar, e com 
isso será aferido com a medalha “Alferes Tiradentes” Colar Prata; Requerimento 
025/2018 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado; requerimento 
verbal de autoria do vereador Arivaldo Silva Nunes, solicitando um grupo gerador 
para atender a comunidade de Ipanema; não havendo mais matérias a serem 
apresentadas passou-se para o grande expediente; em seguida o primeiro 
secretário da casa leu um histórico contando um pouco da vida da percursora da 
enfermagem no Brasil a enfermeira Anna Nery, conseguinte o senhor presidente 
franquiou a palavra ao vereador que quisesse prestar homenagem aos 
enfermeiros, usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Magno, agradeceu a 
Deus, cumprimentou a todos, seguindo em nome da enfermeira Vilma saldou os 
profissionais da saúde, pediu ao presidente que inclua as enfermeiras que já se 
aposentaram e que prestaram serviço neste município, para que sejam 
homenageadas também, prosseguiu dizendo que tem uma admiração imensa 
por todos os profissionais da saúde, em seguida agradeceu e finalizou.. Usou da 
palavra o vereador Ivan Silva agradeceu a Deus, cumprimentou a todos, em 
seguida em nome do técnico em enfermagem Vico Miranda, parabenizou todos 
os profissionais da saúde e em nome da Nubia, parabenizou todas as 
enfermeiras do município de Prainha, ressaltou a importância dos profissionais 
da saúde, reportou-se ao Instituto Tiradentes onde o mesmo foi o mais atuante 
nos critérios atuação parlamentar, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da 
palavra o vereador José Benedito, agradeceu a Deus, cumprimentou a todos, 
em seguida em nome da enfermeira Lucicleia, parabenizou os profissionais da 
saúde reportou-se quanto é difícil exercer esta profissão ainda mais da forma 
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que se encontra o sistema de saúde em nosso país, disse o quanto se sente 
horado em estar prestando está homenagem, parabenizou o senhor presidente 
por ter se esforçado para transmitir as sessões nas redes sociais, pois segundo 
ele este meio possibilita que um maior número de cidadãos prainhenses possam 
acompanhar os trabalhos desta casa, ressaltou também a sua escolha como 
segundo vereador mais atuante neste município, em seguida agradeceu e 
finalizou. Usou da palavra o vereador Edson Guerra, agradeceu a Deus 
cumprimentou a todos, em seguida expressou sua alegria e parabenizou todos 
os profissionais da saúde deste município, parabenizou também os funcionários 
desta casa pelo empenho para que esta homenagem fosse realizada, em 
seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Juscelino Carvalho 
agradeceu a Deus cumprimentou a todos, seguindo em nome do vereador Vico 
Miranda parabenizou todos os profissionais da saúde, acrescentou que 
acompanha muitos anos o funcionamento da saúde e que não é fácil exercer 
esta profissão, por isso tem uma admiração muito grande por estes profissionais, 
em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Waldemir Ferreira 
agradeceu a Deus, cumprimentou a todos, seguindo ressaltou a importância 
desta data pois os enfermeiros têm a função de salvar vidas, que é mais honrosa 
que alguém pode exercer, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 
vereador Arivaldo Nunes, agradeceu a Deus, cumprimentou a todos, seguindo 
em nome da diretora do hospital cumprimentou a todos os enfermeiros, em nome 
do técnico em enfermagem Vico Miranda cumprimentou todos os técnicos , fez 
referências a enfermeira Naziane de Santa Maria, que fez um excelente trabalho 
em Boa Vista do Cuçarí, falou da falta de valorização dos profissionais da saúde,  
por fim fez referências ao excelente trabalho efetuado pela enfermeira Edione de 
Boa Vista do Cuçarí em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vice-
prefeito Wadilson Ferreira, agradeceu a Deus, cumprimentou a todos, seguindo 
deu um boa noite especial a todos os enfermeiros, falou do surgimento da 
enfermagem no Brasil, falou da primeira enfermeira no mundo senhora Florence, 
em seguida disse que para trabalhar na saúde tem que ter amor ao ser humano, 
parabenizou esta casa de lei pela homenagem prestada, agradeceu ne finalizou. 
Usou da palavra a diretora do Hospital Wilson Ribeiro, enfermeira Maria da 
Conceição, em nome do vereador Edson Guerra cumprimentou a todos e 
agradeceu a esta casa pela homenagem recebida, acrescentou que este não é 
um trabalho fácil e que as vezes a falta de recursos impossibilita que ele seja 
efetuado com excelência, parabenizou os colegas enfermeiros pela atuação por 
amor ao paciente, pediu que esta homenagem se repita anualmente, agradeceu 
e finalizou, Usou da palavra o técnico em enfermagem Vico Miranda, agradeceu 
a Deus, cumprimentou a todos, em seguida falou da importância do 
reconhecimento aos profissionais da saúde, relatou um pouco sobre o sistema 
de saúde do município, falou que os profissionais de saúde Prainha são 
excelentes, e que na saúde não se pode cometer erros, pediu as autoridades 
que olhem com mais carinho para a saúde, em seguida agradeceu e finalizou. 
Usou da palavra o vereador Edvaldo Gomes Barbosa, agradeceu a Deus, 
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cumprimentou a todos, em seguida em seguida em nome do vice-prefeito e da 
enfermeira Lucicleia deixou seu boa noite a todos, falou que ser enfermeiro é um 
orgulho pra qualquer cidadão, disse que tem muita admiração pela área da 
saúde, agradeceu a enfermeira Conceição e ao vereador Edson Guerra por 
terem tido a ideia de efetuar esta homenagem, acrescentou que a função mais 
importante é salvar vidas, em nome dos técnicos Vico Miranda e Rosana , 
parabenizou todos os técnicos em enfermagem do município, reportou-se ao 
técnico Vico, que a anos atrás andava nas comunidades distantes vacinando a  
população com satisfação imensa, em seguida parabenizou os profissionais da 
saúde presentes, pelos seus relevantes serviços prestados ao município de 
Prainha, agradeceu e finalizou. Não havendo mas quem se pronunciar passou-
se para Ordem do dia. Foram apresentadas as seguintes matérias;  requerimento 
de n° 022/2018 de autoria do vereador José Benedito  da Silva Furtado, 
solicitando a construção de uma escola com 4 salas de aula na comunidade Três 
Irmãos, localizada na Região do Guajará, que posto em discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade; Requerimento  de n° 023/2018 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 04 salas de aula na comunidade Beira Rio, 
localizada na Região do Uruará, que posto em discussão e votação foi aprovado 
por unanimidade. Requerimento 001/2018 de autoria dos vereadores Arivaldo 
Nunes e Juscelino Carvalho, solicitando o empiçarramento de 6 km de estrada 
que liga a Vila de Boa Vista do Cuçarí a comunidade Teixeira, que posto em 
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento 008/2018 de 
autoria do vereador Agnaldo Teles Magno, solicitando a construção de uma 
quadra poliesportiva coberta na comunidade Santa Cruz, região do Uruará, 
município de Prainha, que posto em discussão e votação foi aprovado por 
unanimidade. Requerimento 009/2018 de autoria do vereador Agnaldo Magno, 
solicitando a construção de uma quadra poliesportiva coberta na comunidade 
Santíssima Trindade, região do Tamuataí, município de Prainha, 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. 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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