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ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

Aos dezenove dias do mês de junho 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, 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: Agnaldo Teles Mágno, Edvaldo Gomes Barbosa, Edson Guerra 

Azevedo Costa, Ivan da Silva Farias, José Benedito da Silva Furtado, Josué Pereira do Nascimento, 

Juscelino Macedo de Carvalho 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 Salmos 119:105, que diz: “A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos 

e luz que clareia o meu caminho”. Em seguida determinou a leitura da Ata anterior, que posta em 

discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Passou para o Pequeno Expediente. O Presidente 

usou o Regimento Interno, nos artigos Art. 20, Art. 22 e Art. 23, que diz: para o preenchimento do 

cargo vago na Mesa, haverá eleições suplementares na 1ª sessão ordinária seguinte àquela na qual se 

verificar a vaga, observando o disposto nos Art. 11 a 17; para anunciar cumprindo os tramites 

regimentais a ocorrência da eleição suplementar para o preenchimento do cargo de 1º Secretário na 

Mesa Diretora. Pediu ao secretário a leitura dos Requerimentos da Chapas: Requerimento de autoria 

do vereador Agnaldo Teles Mágno. Assunto: Composição para o preenchimento do cargo vago de 1º 

Secretário da Mesa Diretora para o biênio 2019/2020 – Chapa 1; e Requerimento de autoria do 

vereador Waldemir Oliveira Ferreira. Assunto: Composição para o preenchimento do cargo vago de 

1º Secretário da Mesa Diretora para o biênio 2019/2020 – Chapa 2. A votação em comum acordo 

com os pares foi de processo nominal. Iniciada a votação: Agnaldo Teles Mágno votou na Chapa 1. 

Edvaldo Gomes Barbosa votou na Chapa 1. Ivan da Silva Farias votou na Chapa 1. José Benedito da 

Silva Furtado votou na Chapa 1. Josué Pereira do Nascimento votou na Chapa 1. Juscelino Macedo 

de Carvalho votou na Chapa 1. Waldemir Oliveira Ferreira votou na Chapa 2. Feita a votação e 

contabilizado os votos, contatou-se que a Chapa 1 foi vencedora, por 6 votos a 1. Desta feita, o 

vereador Agnaldo Teles Mágno assumiu o cargo de 1º Secretário da Mesa Diretora. Em continuidade 

a sessão, foram apresentadas as seguintes matérias: Requerimento de Nº 002/2019, de autoria do 

vereador Waldemir Oliveira Ferreira; e Requerimento de Nº 003/2019, de autoria do vereador 

Waldemir Oliveira Ferreira; Ofício de Nº 005/2019 – Gab. ATM, de autoria do vereador Agnaldo 

Teles Mágno, e demais vereadores. Não havendo mais matérias a serem apresentadas e nem quem 

fizesse uso da palavra, passou-se para o Grande Expediente. O Presidente franqueou a palavra. Fez 

uso da palavra o vereador Ivan da Silva Farias. Cumprimentou a todos. Se reportou às comunidades 

ribeirinhas que estão sofrendo com as enchentes; criticou a Defesa Civil que não tem dado o suporte 

para essas famílias que estão em situação de risco. Disse que a gestão passada deixou três escolas na 

região do Purú, armadas e com material em madeira para construir, mas infelizmente a atual 

administração não prosseguiu com os trabalhos. Pediu mais uma vez esclarecimentos sobre o Projeto 

de Lei da Fila do Banco; criticou a falta de providências, pois até agora não teve o projeto sancionado 

pelo prefeito. Questionou o não atendimento do Ofício nº 001/2019 – Conselho do FUNDEB de 

Prainha/Pará, que solicita respeitosamente espaço nesta Casa de Leis na Sessão Ordinária do dia 

21/05/2019 para os Conselheiros se pronunciarem. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 

Edvaldo Gomes Barbosa. Saudou a todos. Solicitou que o Presidente interceda junto ao Poder 

Executivo sobre a Iluminação Pública nas comunidades da colônia. Questionou a falta do serviço de 
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limpeza pública nas comunidades de Vista Alegre do Cupim e Jatuarana. Criticou novamente o 

Secretário de Obras que ainda não fez planejamento das ações da secretaria; disse que se não houver 

providências vai mobilizar a população para buscar soluções junto ao Ministério Público. Agradeceu 

e finalizou. Fez uso da palavra o vereador Agnaldo Teles Mágno. Saudou a todos. Agradeceu os votos 

dos nobres colegas para assumir o cargo de 1º Secretário da Mesa Diretora. Pediu para que os pares 

façam em conjunto um Oficio para a Rede Celpa, solicitando esclarecimentos sobre os problemas na 

rede de distribuição de energia na Região da Colônia, no Cupim de Baixo: Ramal do Balão, Ramal 

do Mestre Zeca, Ramal do Jaderlândia e Água Branca. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador José Benedito da Silva Furtado. Cumprimentou a todos. Corroborou com o vereador Ivan 

Farias sobre o Projeto de Lei da Fila do Banco; também pediu resposta do Poder Executivo. Se 

reportou ao Presidente e denunciou o atendimento de TFD, que segundo ele, as pessoas não estão 

sendo atendidas como deveriam, ocasionando problemas e constrangimentos aos pacientes que mais 

precisam. Criticou a saúde pública do município. Criticou também que o Secretário de Obras que até 

o momento não apresentou planejamento das ações de sua secretaria. Citou a visita que fizeram no 

Tamuataí e pediu providências quanto a situação das tapagens. Criticou a falta de providências quanto 

ao Trapiche Municipal. Lembrou que a cidade estará recebendo a visita de pessoas que virão para o 

26º Festival Folclórico do Bairro da Paz, e infelizmente essas pessoas ficarão com uma má impressão 

da cidade ao se deparar com a situação do Trapiche. Disse que estará representando o município na 

capital do Estado e se comprometeu em lutar para trazer soluções para o município de Prainha. 

Agradeceu ao Dr. Daniel, Presidente da Alepa, que já confirmou reunião com a comitiva da CMP que 

estará no encontro na capital. Agradeceu ao Deputado Junior Hage que tem contribuído com este 

município através de emendas e de sua mobilização parlamentar. Agradeceu também a todos os 

deputados que já liberam emendas para o município. Citou o Deputado Chapadinha que em parceria 

conseguiram uma máquina patrol. Se reportou a obra do Terminal Hidroviário que em breve será 

inaugurada e disse que se sentirá honrado em participar deste momento. Citou a Resex Renascer; 

disse que a população tem sofrido com o impacto desse projeto, pois, segundo ele, impossibilita os 

pequenos produtores rurais de produzir. O vereador Ivan Farias pediu uma parte e foi concedido; 

citou que estão planejando fazer um assentamento nessa área. Em retomada o vereador José Benedito 

confirmou que estão querendo fazer o assentamento na região de várzea. Pediu diálogo com a 

comunidade, que é a principal atingida. Se reportou ao Presidente e pediu que seja analisada essa 

situação e sejam tomadas providências. Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador Josué 

Pereira do Nascimento. Saudou os presentes. Agradeceu aos internautas que acompanham ao vivo a 

transmissão da sessão. Pediu providências para a comunidade do Paraíso no que tange a situação da 

estrada. Se reportou também a toda margem direita e criticou a situação das estradas; pediu 

providências. Corroborou com o vereador José Benedito quanto a emenda da máquina patrol que 

conseguiram em parceria com o Deputado Chapadinha. Se dirigiu a comunidade do Itamucurí e disse 

que uma ambulância nova está a caminho para atender àquela população. Parabenizou a iniciativa da 

atual gestão que tem fomentado a produção agrícola familiar por meio da aquisição de produtos para 

a merenda escolar. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Waldemir Oliveira Ferreira. 

Cumprimentou a todos. Parabenizou o vereador Agnaldo por ter ganhado a eleição ao cargo de 1º 

Secretário da Mesa Diretora. Apresentou o calendário de atendimento da Unidade Móvel Flutuante 

do INSS que estará novamente no mês de setembro. Disse que o governo municipal em parceria com 

a Secretaria de Produção e Colônia de Pescadores estarão promovendo seminário aos produtores 

rurais e pescadores locais na questão do fornecimento de merenda escolar. Citou que na grande 

comemoração do 1º aniversário do Distrito de Santa Maria do Uruará serão ofertados vários serviços 

e atendimentos a população. Destacou a importância do apoio ao pequeno produtor. Disse que tem 
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como prioridades de atuação as áreas de Educação, Saúde e Trabalho. Agradeceu e finalizou. Não 

havendo mais quem fizesse uso da palavra, o Presidente passou para Ordem do dia. Alguns 

vereadores se ausentaram da sessão por motivos particulares e conforme o Art. 134. § 2º - Na Ordem 

do Dia, verificar-se-á previamente o número de Vereadores presentes e só será iniciada mediante a 

presença da maioria absoluta dos membros da Câmara. Assim, não houve matérias a serem 

apresentadas para a aprovação. 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 vinte de agosto 

de dois mil e dezenove. 
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