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

 
Aos vinte e quatro 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 
37 vers.5, que diz: “Entrega teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá.” 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: Requerimento 
007/2018 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado; requerimento 
verbal de autoria do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. Não havendo mais 
matérias a serem apresentadas passou-se para o grande expediente; Não 
havendo quem se pronunciar passou-se para Ordem do dia. Foram 
apresentadas as seguintes matérias;  requerimento de n° 012/2018 de autoria 
do vereador Arivaldo Silva Nunes, solicitando a aquisição de um grupo gerador 
para a comunidade de Ipanema, localizada na Região Ribeirinha, que posto em 
discussão e votação foi aprovado por unanimidade; Requerimento  de n° 
024/2018 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. 
Requerimento 025/2018 de do vereador José Benedito da Silva Furtado, 
solicitando em caráter de urgência a contratação de mais um médico para o 
Hospital Municipal Wilson Ribeiro não sede do município, 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 de para o microssistema de 
abastecimento na comunidade de Santa Maria, localizada na região do Km 17, 
que posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento 
012/2018 de autoria do vereador Edvaldo Gomes Barbosa, solicitando a 
perfuração de um poço artesiano e ampliação da rede de distribuição de para o 
microssistema de abastecimento no Bairro Bela Vista, localizado na Vila do 
Cupim,, município de Prainha, 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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