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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, na Sala de Sessões, Plenário Francisco 

Batista de Siqueira, Palácio Walter Ramos de Medeiros, situado na Avenida Coatá, número 

quinhentos, bairro São Sebastião, 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: Arivaldo da Silva Nunes, Edson Guerra Azevedo Costa, Edvaldo 

Gomes Barbosa, Ivan da Silva Farias, José Benedito da Silva Furtado, Juscelino Macedo de Carvalho, 

e Waldemir Oliveira Ferreira. 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 Waldemir Oliveira Ferreira, que assumiu como segundo secretário. 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 Coríntios 13:12, que diz: “Agora, pois, vemos apenas 

um reflexo obscuro, como em espelho; mas, então, veremos face a face. Agora conheço em parte; 

então, conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido”. 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 ZE nº 30/2020 

– TRE/JUIZE/92ªZE, que encaminha cópia do informativo da ZE 92ª Prainha, que estabelece medidas 

temporárias de prevenção a pandemia do Coronavírus COVID-19; Requerimento de nº 007/2020, nº 

008/2020, nº 009/2020 e nº 010/2020, de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado; 

Requerimento verbal de autoria do vereador Ivan da Silva Farias, que solicita recuperação da rua Boa 

Vista; Requerimento verbal de autoria do vereador Arivaldo da Silva Nunes, que solicita recuperação 

da ponte do Petrópolis; e Requerimento verbal de autoria do vereador Waldemir Oliveira Ferreira, 

que solicita a frequência dos vereadores na respectiva legislatura. Não havendo mais matérias para 

apresentação, e nem quem se pronuncia-se. Passou-se para o Grande Expediente. O presidente 

franqueou a palavra. Usou da palavra o vereador Ivan da Silva Farias. Saudou a todos. Pediu ao 

presidente desta Casa de Leis que providencie um relógio para colocar no plenário, afim de que os 

vereadores possam acompanhar o horário no decorrer das sessões. Criticou o vereador Orivaldo 

Oliveira Ferreira. Se reportou a sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos, na qual o prefeito 

se pronunciou; criticou os dados apresentados pelo prefeito na referida sessão. Agradeceu e finalizou. 

Fez uso da palavra o vereador Arivaldo da Silva Nunes. Cumprimentou a todos. Lamentou a situação 

da ponte do Petrópolis. Disse que o campeonato de futebol, importante evento esportivo que 

aconteceria em Boa Vista do Cuçarí será adiado em virtude da pandemia do Coronavírus COVID-19, 

em conformidade com as recomendações do governo estadual e municipal. Agradeceu e finalizou. 

Usou da palavra o vereador Edvaldo Gomes Barbosa. Saudou a todos. Pediu a todos que mantenham 

a fé e que façam orações, diante da pandemia do Coronavírus COVID-19. Parabenizou a senhora 

Josiane Pereira Viana, que já foi convocada através do concurso público da CMP, para assumir a vaga 

de Agente Administrativo. Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador José Benedito da 

Silva Furtado. Cumprimentou a todos. Também parabenizou a senhora Josiane Pereira Viana, que foi 

convocada para assumir a sua respectiva vaga nesta Casa de Leis, através do concurso público da 

CMP. Solicitou a construção de um posto de atendimento de saúde na região do Guajará. Parabenizou 

a construção do microssistema de abastecimento de água da comunidade Ipiranga, na região do 

Guajará, por meio do projeto SALTA-Z. Pediu ao poder público municipal a destinação de um 

profissional de saúde para fazer a triagem de possíveis casos do Coronavírus COVID-19 no trapiche 
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municipal, por ser um local de grande fluxo de pessoas. Criticou o abandono das máquinas da 

secretaria de obras. Disse que pertence agora ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRDB. 

Agradeceu e finalizou. O presidente fez uso da palavra. Lamentou a pandemia do Coronavírus 

COVID-19; disse que é preciso tomar todos os cuidados necessários. Agradeceu a todos e finalizou 

sua fala. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra, o presidente passou para Ordem do dia. 

Não houve matérias para a aprovação. Em seguida o Senhor Presidente deu por encerrada a presente 

Sessão, convidando os senhores vereadores para a sessão do dia 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 dezenove de março de dois mil e vinte.  
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