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ATA DA TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO BIÊNIO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

Aos vinte e um 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, Orivaldo Oliveira Ferreira 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 Tessalonicenses 5:21-22 que diz: “Examinai 

tudo. Retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal”. 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 Circular CONSEMMA nº 013/2019, 

que convida o vereador presidente, Edson Guerra Azevedo Costa, para participar de uma importtante 

reunião na condição de membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente – CONSEMMA, no dia 

26/11/2019, às 09:30 horas; Requerimento de nº 009/2019, de autoria do vereador Arivaldo da Silva 

Nunes; Requerimento de nº 004/2019, de autoria conjunta dos parlamentar da CMP; Ofício de nº 

227/2019 – PMP/GP, que encaminha o Projeto de Lei nº 007/2019, que institui o Programa de 

Regularização Fundiária Urbana – REURB, denominado “PRAINHA LEGAL”, para análise e 

aprovação desta Câmara Municipal. Não havendo mais matérias a serem apresentadas e nem quem 

fizesse uso da palavra, passou-se para o Grande Expediente. Não havendo quem fizesse uso da 

palavra, o Presidente passou para Ordem do dia. Foram apresentadas as seguintes matérias: 
Requerimento de nº 010/2019, de autoria do vereador Edvaldo Gomes Barbosa, solicitando a 

perfuração de um poço artesiano e ampliação da rede de distribuição para o microssistema de água 

na Comunidade de Vista Alegre do Cupim, no Bairro Bela Vista, no município de Prainha; 

Requerimento de nº 011/2019, de autoria do vereador Edvaldo Gomes Barbosa, solicitando a 

recuperação do Ramal do Majarizinho, do Ramal do Pai Matheus e do Rmal do Bangu, todos no 

município de Prainha; Requerimento de nº 012/2019, de autoria do vereador Edvaldo Gomes Barbosa, 

solicitando a recuperação dos ramais da Sombra da Mata e Castanheira, na região do Cupim, no 

município de Prainha. Colocados em discussão e votação foram aprovados por unanimidade. 

Requerimento de nº 012/2019, de autoria do vereador Josué Pereira do Nascimento, solicitando a 

reforma e ampliação dos postos de saúde dos Distritos de Santa Maria do Uruará, Boa Vista do Cuçarí 

e Pacoval; que colocado em discussão e votação foi aprovado 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 e um de novembro de dois mil e dezenove.  
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