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Ata da segunda Sessão Ordinária do Segundo Biênio 

da Décima Nona Legislatura da Câmara Municipal de 

Prainha. 

Aos seis dias do mês de fevereiro 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 dezoito horas o Senhor Presidente Edson 

Guerra Azevedo Costa, autorizou a chamada dos Senhores Vereadores, constatada a existência de 

quórum sob as bênçãos de Deus declarou aberta a presente Sessão, convocou os pares a ouvir uma 

reflexão da Bíblia que está em Colossenses 3:17, que diz: “Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja 

em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai”. Em seguida 

determinou a leitura da Ata anterior que posta em discussão e votação foi aprovada por unanimidade. 

Convidou o Vereador Aguinaldo Teles Magno para assumir a Segunda Secretária. Passou para o 

Pequeno Expediente. Foram apresentadas as seguintes matérias: Requerimento de justificativa de 

ausência do Vereador Josué Pereira do Nascimento; Requerimentos de nº 001/2019, nº 002/2019, nº 

003/2019 e nº 004/2019, de autoria do Vereador José Benedito da Silva Furtado; Requerimentos de 

nº 001/2019 e nº 002/2019, de autoria do Vereador Agnaldo Teles Magno; e Requerimento de nº 

001/2019, de autoria do Vereador Waldemir Oliveira Ferreira. Não havendo mais matérias a serem 

apresentadas, o Senhor Presidente registrou a presença dos moradores da comunidade do Caminau - 

Colônia de Baixo, passou-se para o Grande Expediente. Usou da palavra o Vereador Ivan da Silva 

Farias; agradeceu a Deus, cumprimentou a todos; começou dizendo que antes de iniciar sua fala, 

gostaria de perguntar novamente ao Presidente Edson Guerra, quem era o novo líder do governo; o 

Presidente respondeu que na próxima Sessão será formalizado, divulgado o nome do Líder Governo; 

relatou que ano passado no período da campanha eleitoral o ex-prefeito Gandor Hage, juntamente 

com o vereador Edvaldo Gomes Barbosa articularam com o Deputado Nilson Pinto um recurso no 

valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que era para fazer o Sistema de Água nas 

comunidades do Km 17, Carapanauba e Cupim de Baixo; informou que esse dinheiro já foi liberado; 

falou que a água da Comunidade do Km 17 está contaminada, disse que é lamentável, as pessoas 

precisam de uma água com qualidade para o seu consumo; informou ainda que a comunidade irá 

receber somente R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que o valor de dinheiro dá para ser divido para 

todas as comunidades. Mencionou novamente sobre a situação do Ramal que liga a Sede do 

Município ao Lago dos Banguelas que está sendo tomado por mato e até o momento nenhuma 

providência. Reportou-se também sobre perseguição política com funcionários públicos. Mencionou 

sobre o asfalto na cidade. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador José 

Benedito; agradeceu a Deus, cumprimentou a todos; iniciou pedindo às pessoas que estavam 

acompanhando em outros municípios, com acesso à internet, que possam dar suas sugestões, opiniões 

e críticas, disse que é assim que se melhora os trabalhos. Falou que ouviu atentamente o discurso do 

vereador Ivan Farias na sessão anterior sobre o lixo no aeroporto da cidade, disse que foi fazer uma 

vistoria no local, disse que é uma falta de zelo com aquele bem precioso que já ajudou a salvar muitas 

vidas. Mencionou ainda que é preciso chamar a atenção do secretário de Meio Ambiente e convocá-

lo para uma reunião para dar esclarecimentos. Disse ainda que os vereadores foram eleitos para serem 

o porta voz do povo. Parabenizou o vereador Agnaldo Magno pelo seu requerimento de abertura das 

ruas e pela limpeza da cidade e falou que ele terá seu apoio. Prosseguiu dizendo que é lamentável a 
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forma de como os vereadores são tratados, disse que os vereadores não têm dinheiro, nem orçamento 

para fazer escolas, estradas, ruas, e sim o Poder Executivo que é o chefe do recurso. Comentou que 

gostou muito da sugestão do vereador Manoel Viegas, que quando tiver uma matéria importante tem 

que ser focado somente nela. Reportou-se quanto a emenda parlamentar de R$ 250.000,00 (duzentos 

e cinquenta mil reais), disse que poderia ser compartilhada por igual entre as comunidades. 

Mencionou sobre o Kit do programa SALTA Z e pediu ao Presidente que pudesse trazer informações 

relacionadas sobre essa situação. Parabenizou o Presidente Edson Guerra pela notícia extraoficial 

com relação a recuperação do Trapiche Municipal, e convidou o Presidente e os demais vereadores 

para uma reunião com a Colônia de Baixo; em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

Vereador Agnaldo Magno; agradeceu a Deus, cumprimentou a todos pela oportunidade que se faz 

necessária. Iniciou dizendo que como não tem Líder de Governo, se reportaria ao Presidente Edson 

Guerra, pediu que trouxesse informações em relação a emenda que saiu sobre o Sistema de Água; 

disse que gostaria de saber o porquê de somente o valor R$ 10 mil (dez mil reis) irá ser repassado 

para a comunidade do Km 17; perguntou o que seria feito do restante. Prosseguiu dizendo ainda que 

queria informações sobre a Balsinha que era dos cubeiros. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou 

da palavra o Vereador Waldemir Ferreira; saudou a todos que estavam presentes e parabenizou os 

novos servidores da Casa; falou ainda que tinha os ex-servidores como parte da família desta Casa. 

Iniciou sua fala agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, comunicou ao Presidente que não 

estará na próxima sessão, pois estará numa missão na margem direita e em seguida congratulou-se 

com o vereador Benoca; disse que deve ser chamado não só atenção do secretário de Meio Ambiente, 

como também dos demais secretários do município, para prestarem esclarecimentos a sociedade; em 

seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Presidente Edson Guerra; disse que que iria se 

pronunciar somente por alguns minutos. Mencionou que na sessão anterior foi muito cobrado por 

alguns pares sobre algumas situações, e que esteve em reunião com o Poder Executivo falando sobre 

a situação do Trapiche Municipal, disse que o Prefeito lhe deu como resposta que será providenciada 

a recuperação do Trapiche, disse ainda que é de responsabilidade do Legislativo cobrar tais 

providências; disse que estava feliz com a presença de alguns moradores da Colônia de Baixo e 

Comunidade do Caminaú; em seguida agradeceu e finalizou. Não havendo mais quem fizesse o uso 

da palavra, passou para Ordem do dia. Foi apresentada a seguinte matéria: Requerimento de nº 

001/2019, de autoria do vereador Waldemir Oliveira Ferreira, requerendo na forma regimental a 

realização de uma audiência pública no dia 19 de fevereiro do ano em curso, para discutirem a 

importância do manejo do Acari, a politica de segurança alimentar do Município e a introdução do 

Piracuí na merenda escolar da rede pública municipal; que posto em discussão e votação foi aprovado 

por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apresentadas; o Senhor Presidente deu por 

encerrada a presente Sessão, convidando os Senhores Vereadores para a Sessão do dia seguinte no 

horário regimental. 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. 
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