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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA 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 vinte horas e trinta minutos, 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 2 Pedro 3:18 que diz: 

“Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a 

glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém!”. Em seguida determinou a leitura da Ata 

anterior que posta em discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Passou para o Pequeno 

Expediente. Não havendo matérias a serem apresentadas e nem quem fizesse uso da palavra, passou-

se para o Grande Expediente. Usou da palavra o verador Josué Pereira do Nascimento. Saudou a 

todos. Se reportou ao secretário de obras, presente na sessão ordinária; pediu a presença do mesmo 

na margem direita do município. Falou que juntamente com os demais pares estiveram visitando o 

hospital municipal, em seguida foram até a comunidade Vira Sebo, para realizarem um trabalho de 

fiscalização. Também citou que na oportunidade foi possível encaminhar várias demandas no que 

tange a questão da saúde. Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador Ivan da Silva Farias. 

Cumprimentou a todos. Se dirigiu ao secretário de obras, presente na sessão ordinária; fez cobranças 

quanto a um motor de luz que foi levado da comunidade São Sebastião - Rio Puru, pois, segundo ele, 

o motor encontra-se na garagem da secretaria de obras; pediu esclarerimentos. Pediu recuperação da 

rua principal do matadouro municipal. Disse que tem dinheiro na prefeitura municipal de prainha, 

porém, segundo o vereador, falta administração para resolver os problemas do município. Convidou 

para a audiência pública que tratará da saúde de Prainha. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador José Benedito da Silva Furtado. Cumprimentou a todos. Agradeceu ao vereador presidente 

pelo apoio dado para custear o transporte que levou os vereadores para fazerem o trabalho de 

fiscalização na comunidade Vira Sebo. Disse que na reunião que os vereadores tiveram com o 

secretário de saúde esclareceram a situação do recurso recebido, através de emenda parlamentar da 

ex deputada Júlia Marinho, que foi encaminhado a saúde. Também convidou para a audiência pública 

que tratará da saúde pública do município, a ser realizada no dia vinte e cinco de novembro, do 

presente ano, às dezenove horas, no plenário desta Casa de Leis. Agradeceu aos nobres pares pelo 

empenho que tiveram no encaminhamento do pedido de recuperação do trapiche municipal. 

Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Mágno. Saudou a todos. Se 

reportou ao secretário de obras, presente na sessão ordinária; pediu providências quanto a questão do 

lixo no Bairro do São Sebastião. Também na oportunidade pediu recuperação das ruas no entorno da 

Feirinha. Externou o seu descontentamento em saber que uma lancha da saúde foi roubada; solicitou 

providências. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Juscelino Macedo de Carvalho. 

Cumprimentou a todos. Falou da importância do trabalho de fiscalização realizado pelos vereadores 

no presente dia. Disse que tem se empenhado pela causas da saúde. Agradeceu e finalizou. Fez uso 

da palavra o vereador Arivaldo da Silva Nunes. Saudou a todos. Se reportou ao secretário de obras, 

presente na sessão ordinária; pediu recuperação da estrada de Boa Vista do Cuçarí. Ressaltou a 
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importância do trabalho de fiscalização realizado pelos vereadores no presente dia. Agradeceu e 

finalizou. Usou da palavra o vereador Edvaldo Gomes Barbosa. Cumprimentou a todos. Se reportou 

ao secretário de obras, presente na sessão ordinária; cobrou o planejamento da secretaria de obras. 

Também pediu esclarecimentos ao líder do governo quanto as demandas solicitadas por meio dos 

requerimentos aprovados nesta Casa de Leis. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 

Orivaldo Oliveira Ferreira. Saudou a todos. Agradeceu o vereador presidente pelo suporte dado ao 

vereadores no trabalho de fiscalização realizado no presente dia. Lamentou os desvios da gestão 

anterior, que hoje impedem o progresso do município de Prainha. Pediu aos nobres pares que analisem 

com cuidado o projeto de lei que institui o Programa de Regularização Fundiária Urbana – REURB. 

Destacou os trabalhos que estão sendo realizados pela atual gestão. Se reportou ao secretário de obras, 

presente na sessão ordinária; pediu maior zelo com as máquinas da secretaria de obras. 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 009/2019, de autoria do vereador Arivaldo 

da Silva Nunes, que solicita a recuperação da ponte do ramal que liga a comunidade Palhal à 

Comunidade Paraíso, região do Cuçarí; que colocado em discussão e votação foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento de nº 004/2019, de autoria conjunta dos parlamentares da CMP, que 

solicita a devolução imediata do grupo gerador de energia do Hospital Wilson Ribeiro que se encontra 

na Comunidade Vira Sebo – Estaleiro Beira Rio; 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 nove de dezembro de dois mil e dezenove.  
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