
 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA 

 

 

 

1 de 2 

Avenida Coatá, Nº 500, Bairro São Sebastião | CEP: 68130-000 | Prainha - Pará 

CNPJ/MF: 10.220.671/0001-11 | E-mail: cmpprainha@gmail.com 

ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

Aos nove dias do mês de dezembro 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, Edson Guerra Azevedo Costa, Ivan da Silva Farias, José Benedito 

da Silva Furtado, 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 João 16:33, que diz: “Eu 

disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições; contudo, 

tenham ânimo! Eu venci o mundo”. 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: Requerimento de Justificativa de Ausência, de autoria do vereador 

Arivaldo da Silva Nunes; Requerimento de Justificativa de Ausência, de autoria do vereador Edvaldo 

Gomes Barbosa; Ofício nº 037/2019 – CT/PR; Ofício nº164/2019, Secretaria Municipal de Saúde de 

Prainha; Ofício nº 120/2019 – PMP/SEMAP; Ofício do CMS Nº 131/2019, Conselho Municipal de 

Saúde de Prainha; e PARECER do Projeto de Lei Municipal Nº 007/2019, de autoria do executivo 

municipal, que institui o Programa de Regularização Fundiária Urbana – REURB no município de 

Prainha e dá outras providências, encaminhado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 

Não havendo mais matérias a serem apresentadas e nem quem fizesse uso da palavra, passou-se para 

o Grande Expediente. O presidente usou da palavra para informar que as primeiras cédulas de 

identidades emitidas no Núcleo de Apoio ao Cidadão em parceria com a Polícia Civil do Estado do 

Pará já estão disponivéis para recebimento. Em seguida franqueou a palavra. Fez uso da palavra o 

vereador Ivan da Silva Farias. Saudou a todos. Lamentou que o casco da voadeira da saúde tenha sido 

roubado de dentro das dependências da unidade municipal de saúde; questionou o ocorrido. Se 

reportou novamente a sáude e pediu providências para os casos em que os paciente precisam de 

atendimento de emergência especializado. Criticou o poder executivo municipal. Agradeceu e 

finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Mágno. Cumprimentou a todos. Pediu 

providências para o tratamento dos casos de leishmaniose na região da colônia. Agradeceu ao 

secretario de obras pela recuperação do ramal do Cascudo. Pediu recuperação das ruas no entorno da 

Feirinha até o Barreiro, para que sejam evitados acidentes. Corroborou com o vereador Ivan Silva, 

questionando o roubo do casco da voadeira da saúde. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador Waldemir Oliveira Ferreira. Saudou a todos. Convidou a todos para a audiência pública que 

será realizada no dia dezessete de dezembro, do respectivo ano, que tratará da regularização fundiária 

do município de Prainha. Disse que a saúde pública está em estado de calamidade. Criticou que o 

Congresso Nacional tenha votado a favor do aumento do fundo eleitoral. Agradeceu e finalizou. Fez 

uso da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado. Saudou a todos. Criticou a saúde pública 

do município; pediu posicionamento desta Casa de Leis. Destacou a importância do trabalho 

desempenhado pelos vereadores. Pediu providências por parte da secretaria de saúde para o 

tratamento dos casos de leishmaniose na região da colônia. Pediu para que a Lei Orçamentária Anual 

– LOA seja bem analisada pela comissão competente e demais vereadores. Agradeceu e finalizou. O 

presidente fez uso da palavra. Pediu maior investimento para tratamento especializado de saúde 

dentro do município de Prainha. Solicitou apoio dos deputados. Em seguida, agradeceu e finalizou. 
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Fez uso da palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. Cumprimentou a todos. Propôs 

reformulação do Plano Municipal de Saúde. Informou que segundo informações do secretário de 

saúde até quinta-feira, da presente semana, o motor de luz estará no hospital. Criticou o fato de que 

um casco de voadeira tenha sido roubado de dentro das dependências da unidade de saúde de Prainha. 

Destacou a importância do Plano Municipal de Saneamento Básico; que está sendo estruturado e 

formulado pelos poderes executivo e legislativo, juntamente com a sociedade em geral.  Também 

destacou o Programa de Regularização Fundiária Urbana – REURB, importante avanço para a 

população prainhense. Agradeceu e finalizou. Não havendo quem fizesse uso da palavra, o Presidente 

passou para Ordem do dia. Foi apresentada a seguinte matéria: PARECER do Projeto de Lei 

Municipal Nº 007/2019, de autoria do executivo municipal, que institui o Programa de Regularização 

Fundiária Urbana – REURB no município de Prainha e dá outras providências, encaminhado pela 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final; 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 dez de dezembro de dois mil e dezenove.  
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