ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA

ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO
ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DA
DÉCIMA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PRAINHA.
Aos dezenove dias do mês de novembro 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: Agnaldo Teles Mágno, Arivaldo da Silva Nunes, Edson Guerra Azevedo Costa, Edvaldo
Gomes Barbosa, Ivan da Silva Farias, José Benedito da Silva Furtado, Josué Pereira do Nascimento,
Juscelino Macedo de Carvalho e Waldemir Oliveira Ferreira. Constatada a existência de quórum, sob
as bênçãos de Deus, declarou aberta a presente Sessão. Convocou os pares a ouvirem uma reflexão
da Bíblia que está em Gênesis 1:3, que diz: “E disse Deus: Haja luz. E houve luz”. Em seguida
determinou a leitura da Ata anterior que posta em discussão e votação foi aprovada por unanimidade.
Passou para o Pequeno Expediente. Foram apresentadas as seguintes matérias: Ofício Nº 431/2019
– SJ, que solicita reserva do salão da sede da Câmara Municipal a fim de que seja realizada sessão do
tribunal do júri, designada para o dia 13/02/2020 (quinta-feira), às 08h; Ofício Nº 001/2019, de autoria
do vereador Waldemir Oliveira Ferreira, que requer na forma regimental e após aprovação dos demais
pares desta Casa Legislativa, que seja fornecido no prazo de 24 horas, cópia dos ofícios protocolados
junto aos citados no referido ofício; Ofício nº 043/2019, Assembleia de Deus em Prainha – Pará, que
solicita do nobre vereador presidente o apoio do Núcleo de Apoio ao Cidadão – NACI na realização
do Projeto Social Ataque Total no sentido da emissão de Carteira de Identidade; e Requerimento de
nº 007/2019, de autoria do vereador Agnaldo Teles Mágno. Não havendo mais matérias a serem
apresentadas e nem quem fizesse uso da palavra, passou-se para o Grande Expediente. O presidente
fraqueou a palavra. Usou da palavra o vereador Josué Pereira do Nascimento. Cumprimentou a todos.
Destacou a importância do projeto Semana Municipal da Juventude. Pediu a presença do líder do
governo nas sessões ordinárias. Questionou a falta de planejamento da Secretaria de Obras. Se
reportou ao presidente para pedir apoio no que tange a articulação junto ao poder executivo e suas
secretarias. Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado.
Saudou a todos. Denunciou a falta de suporte da secretaria de saúde de Prainha aos pacientes que são
encaminhados a Santarém. Criticou o atendimento dispensado na unidade de saúde do município em
casos de emergência. Destacou a importância da Audiência Pública para tratar da saúde. Disse que
tem se empenhado em buscar recursos junto a deputados estaduais e federais. Solicitou reparos na
ponte do Petrópolis. Pediu providências para que o governo do Estado libere o óleo que foi prometido
pelo governador. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Ivan da Silva Farias.
Cumprimentou a todos. Corroborou com o vereador José Benedito da Silva Furtado quanto a situação
da ponte do Petrópolis. Pediu melhor atendimento ao cidadão. Novamente criticou a saúde do
município. Lamentou a situação do trapiche municipal. Pediu esclarecimentos do poder executivo
sobre o projeto de lei da fila do banco, que até o momento não foi sancionado pelo prefeito.
Parabenizou o trabalho desempenhado pelo Dr. Luciano Azevedo Costa, nas causas advogadas em
prol da população. Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador Arivaldo da Silva Nunes.
Saudou a todos. Disse que terá uma reunião com o prefeito para tratar do esporte, em especial para
promover a participação da seleção feminina de futebol na Copa Oeste. Convidou os nobres pares
para fazerem um requerimento em conjunto pedindo o afastamento do atual secretário municipal de
saúde. Se reportou ao povo do Pracobal, disse que tem cobrado a construçao da escola na comunidade.
Falou que é preciso dar uma alternativa econômica a população. Pediu respostas do governo do Estado
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quanto ao óleo que foi prometido. Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra do vereador Agnaldo
Teles Mágno. Saudou a todos. Corroborou com o vereador Josué Pereira do Nascimento quanto ao
projeto da Semana Municipal da Juventude. Criticou a falta de planejamento da secretaria de obras.
Pediu a presença do líder do governo nas sessões parlamentares desta Casa. Pediu respostas do
governo do Estado quanto ao asfalto que foi prometido. Destacou que falta força política do executivo
municipal. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Edvaldo Gomes Barbosa.
Cumprimentou a todos. Pediu também a presença do líder do governo nas sessões ordinárias.
Lamentou que os cinquenta mil litros de óleo prometidos pelo governador ainda não tenham chegado
no município; pediu esclarecimentos do poder executivo. Disse que a comunidade de Santa Maria do
Km 17 até agora não foi atendida com o sistema de abastecimento de água. Agradeceu e finalizou.
Usou da palavra o vereador presidente, Edson Guerra Azevedo Costa. Disse que tem anotado todas
as reivindicações dos pares, a fim de encaminhar a quem é de direito para a tomada de providências.
Enfatizou a reponsabilidade que tem em suas mãos; para tanto tem se empenhado em fazer um
trabalho relevante no decorrer do seu mandato. Agradeceu e finalizou. Não havendo quem fizesse
uso da palavra, o Presidente passou para Ordem do dia. Foram apresentadas as seguintes matérias:
Requerimento de nº 001/2019, de autoria do vereador Ivan da Silva Farias, solicitando a recuperação
das ruas da Vila de Vista Alegre do Cupim, região da colônia Jauari, no município de Prainha;
Requerimento de nº 002/2019, de autoria do vereador Ivan da Silva Farias, solicitando a recuperação
do Parque de Iluminação Pública da Vila de Vista Alegre do Cupim, região da Colônia Jauari, no
município de Prainha. Colocados em discussão e votação foram aprovados por unanimidade.
Requerimento de nº 002/2019, de autoria conjunta dos parlamentares da CMP, solicitando em caráter
de urgência a Realização de uma Audiência Pública, no dia 25 de novembro de 2019 (segunda-feira)
às 19:00 horas, no Plenário desta Casa, para o esclarecimento sobre o óbito do Sr. Nazareno Rodrigues
Alvarenga (em memória) no Hospital Municipal e também sobre a Casa de Apoio em Santarém;
Requerimento de nº 003/2019, de autoria conjunta dos parlamentares da CMP, solicitando a cessão
em caráter de URGÊNCIA, de 01 (uma) Retroescavadeira e um Caminhão Basculante, por 04
(quatro) dias, para o serviço de reparos no Ramal dos Mineiros na região da Colônia, neste município
de Prainha. 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 sessão seguinte. 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 de novembro de dois mil e dezenove.
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