
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA 
 

Avenida Coatá, 500, TELEFAX:(93)35341132/ C.N.P.J.10.220.671/0001-11 CEP:68130-000/Prainha- 
Pará. 

E-mail: cmpprainha@gmail.com 

 

 

Ata da Sexagésima primeira Sessão Ordinária do Primeiro 
Biênio da Décima Nona Legislatura da Câmara Municipal 
de Prainha. 

 
 
Aos dezoito dias do mês de junho 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;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 
a retificação do vereador Agnaldo magno, onde o mesmo disse que o local do 
terreno da antiga delegacia seria para construção de uma quadra coberta para 
escola santa Rosa; usou da palavra o Presidente, pediu desculpas por não ter 
sido registrado no grande expediente a fala dos vereadores por ter acontecido 
problemas técnicos na sessão do dia 25/05/2018 mês passado; Passou-se 
para o pequeno Expediente, foram apresentadas as seguintes matérias; Req. 
de justificativa de ausência de autoria do vereador Arivaldo da Silva Nunes; 
Req. de justificativa de ausência de autoria do vereador Juscelino Macedo de 
carvalho; Oficio de nº  014/2018 PMP/SEMAP, encaminhando a este poder 
Legislativo a Lei nº 089/2018, que dispõe sobre a Concessão de passe livre no 
sistema integrado de transporte do Município, aos membros titulares do 
conselho tutelar do Município de Prainha, Estado do Pará; Lei nº 090/2018 que 
cria o Programa Municipal de mecanização Agrícola do Município de Prainha, 
Estado do Pará; todas devidamente sancionadas pelo prefeito Municipal; Oficio 
nº 015/2018 PMP/SEMAP, encaminhando a este poder Legislativo o Oficio de 
nº 07/2018 CGLGOG/SPOA/SE-MCIDADES, que trata do peticionamento 
eletrônico do Ministério das Cidades para o Conhecimento e Providência que 
julgar necessária deste poder legislativo; Oficio nº 123/2018 PMP/GP, 
convidando todos vereadores para participarem da posse dos membros do 
conselho de desenvolvimento econômico como órgão gestor do plano Diretor 
do Município de Prainha. Não havendo mas matérias a serem apresentadas e 
nem quem se pronunciar passou para   Grande Expediente. Usou da palavra o 
vereador José Benedito da Silva, agradeceu a Deus cumprimentou a todos, 
seguindo falou das demandas e acrescentou do pedido que a mesa diretora 
oficializou com relação a licitação as empresas, e até o momento nenhuma 
resposta do executivo, disse que se não chegar nenhuma resposta até o dia 
seguinte, vai procurar o Ministério Público, ressaltou que essa casa merece 
respeito, falou também de um morador da cidade, senhor Tenório que caiu com 
seu carro dentro de um buraco, por motivo das ruas estarem em péssimas 
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condições, reportou-se quanto a balsa que afundou na hidroviária e até o 
momento nenhuma uma providência foi tomada, falou também do descaso da 
Vila Canaã com relação a Educação, disse ainda que é preciso criar uma CPI, 
e que o papel do vereador  é cobrar, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 
vereador Agnaldo Magno, agradeceu a Deus cumprimentou a todos, seguindo 
falou que não se cala diante das coisas erradas, segundo ele um Vereador 
tanto faz ser base do governo ou não tem que cobrar, reportou-se também 
quanto ao projeto de Lei do Vereador Ivan  Silva com relação aos bancos, 
segundo ele, algumas providências precisam ser tomadas, pois não adianta 
esta casa aprovar e não ter nenhuma resposta, falou também da situação da 
Operadora Claro, segundo ele, o sinal está péssimo no Município, agradeceu e 
finalizou. Usou da palavra o vereador Waldemir Ferreira, reportou-se quanto ao 
projeto de Lei do vereador Ivan Silva, disse que essa casa aprovou o gestor 
sancionou, porém, a situação nos bancos continua a mesma, disse que é 
preciso procurar o Ministério Público, pois isso é uma falta de respeito com a 
população, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Ivan 
Silva, disse que o prefeito tem que baixar um decreto para os bancos, com isso 
vão ter que se adequar, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 
vereador Edvaldo Barbosa, disse que antes de procurar o Ministério Público, é 
preciso procurar o assessor jurídico da prefeitura, depois disso em conjunto 
poder procurar o Ministério Público, em seguida agradeceu e finalizou.   Não 
havendo mas quem se pronunciar passou-se para Ordem do dia. Não havendo 
matérias serem apresentadas o Senhor Presidente deu por encerrada a 
presente Sessão, convidando os senhores vereadores para a Sessão do dia 
seguinte no horário regimental. 
 

 


