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ATA DA VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, 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 dezenove horas, o Senhor Presidente, Edson 

Guerra Azevedo Costa, autorizou a chamada dos Senhores Vereadores, estavam presentes os 

vereadores: Edson Guerra Azevedo Costa, Ivan da Silva Farias, José Benedito da Silva Furtado, Josué 

Pereira do Nascimento, Juscelino Macedo de Carvalho, Manoel da Cruz Viégas e Waldemir Oliveira 

Ferreira. Constatada a existência de quórum, sob as bênçãos de Deus, declarou aberta a presente 

Sessão. Na ausência do vereador Agnaldo Teles Mágno, o vereador Juscelino Macedo de Carvalho, 

assumiu como primeiro secretário. O Presidente convidou para compor a Mesa o vereador Manoel da 

Cruz Viégas, que assumiu como segundo secretário. Convocou os pares a ouvirem uma reflexão da 

Bíblia que está em Efésios 4:3, que diz: “Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito 

pelo vínculo da paz”. Em seguida determinou a leitura da Ata anterior que posta em discussão e 

votação foi aprovada por unanimidade. O presidente passou para o Pequeno Expediente. Foi 

apresentada a seguinte matéria: Requerimento de nº 006/2019, de autorida do Vereador Orivaldo 

Oliveira Ferreira. Não havendo mais matérias a serem apresentadas e nem quem fizesse uso da 

palavra, passou-se para o Grande Expediente. Franqueou a palavra. Fez uso da palavra o vereador 

José Benedito da Silva Furtado. Cumprimentou a todos. Dirigiu-se ao presidente; solicitou conserto 

do gerador de energia da comunidade de Vila Canaã. Também pediu reparos na ponte da comunidade 

de Vila Canaã. Solicitou apoio do poder executivo para a festa dançante que acontecerá na 

Comunidade de São Judas Tadeu. Disse almejar dias melhores para o município de Prainha. Disse 

que fará visita técnica na Comunidade do Puru, a fim de tirar encaminhamento para resolver a situação 

da tapagem do rio. Assim como, também para a região do Guajará, que sofre com a mesma situação. 

Se reportou ao presidente para solicitar que ocorram as sessões itinerantes. Agradeceu e finalizou. O 

presidente, Edson Guerra, usou da palavra para esclarecer que está organizando um calendário para 

as sessões itinerantes, e que só não ocorreram ainda devido aos projetos que estão sendo executados 

para o melhor funcionamento desta Casa. Usou da palavra o vereador Josué Pereira do Nascimento. 

Saudou a todos. Disse se sentir feliz pela semana de sessões estar sendo muito proveitosa. Pediu ao 

gestor municipal a construção e/ou conclusão das escolas nas comunidades do Patauazal, Ribanceira, 

Goiabal, Itamucurí e Igarapé Açu. Ressaltou a importância de uma educação de qualidade, onde a 

estrutura e o ambiente adequado são fundamentais. Pediu providências mais uma vez para a saúde do 

município. Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador Waldemir Oliveira Ferreira. 

Cumprimentou a todos. Disse que o Congresso Nacional aprovou projeto que permite o aumento do 

valor destinado ao fundo partidário. Questionou tal fato, visto que, o governo federal tem cortado 

recursos da saúde. Situação lamentável segundo ele, pois poderão tirar dinheiro de áreas fundamentais 

da população, para possivelmente destinar ao fundo partidário. Parabenizou a criação da Associação 

das Câmaras dos Vereadores da Calha Norte – ASCANORTE. Agradeceu e finalizou. Usou da 

palavra o vereador Ivan da Silva Farias. Saudou a todos. Criticou a falta de gestão por parte do Poder 

Executivo. Disse que o município está abandonado. Agradeceu e finalizou. O presidente usou da 

palavra para agradecer pela semana de sessões ter sido muito salutar. O vereador José Benedito na 

oportunidade, diante da citação do vereador Waldemir sobre a ASCANORTE, pediu para o presidente 

informar ao público sobre esse projeto que surgiu na Câmara Municipal de Prainha, fruto de uma 

ideia sua juntamente com o vereador Ivan Farias, e que hoje é uma realidade; inclusive disse que ele 
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e o presidente Edson Guerra, fazem parte da comissão da Associação das Câmaras dos Vereadores 

da Calha Norte no biênio vigente. O presidente fez os devidos esclarecimentos sobre a 

ASCANORTE. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra, o Presidente passou para Ordem do 

dia. Foram apresentadas as seguintes matérias: Requerimento de nº 012/2019, de autoria do vereador 

José Benedito da Silva Furtado, que solicita formulação de Projeto Lei por parte do Executivo 

Municipal para a criação ou implantação da Secretária Municipal de Pesca na estrutura organizacional 

do município de Prainha; Requerimento de nº 011/2019, de autoria do vereador Arivaldo da Silva 

Nunes, que solicita a recuperação do Ramal da Comunidade Limão na região do Igarapé Açú, Distrito 

de Santa Maria do Uruará; Requerimento de nº 012/2019, de autoria do vereador Arivaldo da Silva 

Nunes, que solicita a construção de uma Ponte no Pisa Forte, região Boa Vista do Cuçarí; e 

Requerimento de nº 013/2019, de autoria do vereador Arivaldo da Silva Nunes, que solicita a 

construção de uma Fossa Séptica para o Posto de Saúde da Comunidade de Igarapé Açú. Colocados 

em discussão e votação foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem 

apresentadas para a aprovação, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente Sessão, convidando 

os senhores vereadores para a semana de sessões do próximo mês. Nestes termos foi lavrada a 

presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Presidente e pelo 1º Secretário, em 

conformidade com o Artigo 128, Parágrafo 8º, do Regimento Interno desta Casa de Leis. 

APROVADA em vinte e um de outubro de dois mil e dezenove. 
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