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ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO BIÊNIO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

Aos vinte dias do mês de agosto 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, 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 Eclesiastes 4:9, que diz: “É melhor 

ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas”. 

Em seguida registrou condolências à família do servidor público, professor, João Batista da Silva 

Fernandes (em memória), que veio a falecer; em decorrência do fato, pediu um minuto de silêncio 

aos presentes em homenagem ao mesmo. Em seguida determinou a leitura da 18ª Ata do 2º Biênio da 

19ª Legislatura, que posta em discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Passou para o 

Pequeno Expediente. Foram apresentadas as seguintes matérias: Ofício Nº 063/2019 – 

PMP/SEMAP, que encaminha cópia do Decreto nº 020/2019 – PMP/GP, que decreta ponto 

facultativo nas repartições públicas municipais no dia 21 de agosto de 2019, em virtude do 

falecimento do servidor público João Batista da Silva Fernandes (em memória); Memorando Nº 

151/2019 – SEMAS, que solicita que seja cedido o espaço da Câmara Municipal para a realização da 

X Conferência Municipal de Assistência Social de Prainha, no dia 22 de agosto de 2019, horário de 

08h as 16h; Proposta de emenda à Lei Orgânica Nº 001/2019, que pretende alterar o Artigo 56 da Lei 

Orgânica do município de Prainha; Requerimento Nº 007/2019, de autoria dos vereadores Agnaldo 

Teles Mágno e Arivaldo da Silva Nunes, para encaminhar expediente aos gerentes das instituições 

bancárias que possuem agências no município de Prainha, convidando-os para participarem de 

audiência pública nesta Casa de Leis, para prestarem esclarecimentos sobre o funcionamento das 

referidas instituições no município; Ofício Nº 033/2019 – SEMCET, que convida esta Casa de Leis, 

na pessoa do presidente, para formar parceria  para a implantação da Escola Municipal de Música 

“Prainha Cidadã”; Requerimento de Justificativa de Ausência, de autoria do vereador Arivaldo da 

Silva Nunes; Requerimento de Justificativa de Ausência, de autoria do vereador Josué Pereira do 

Nascimento. Não havendo mais matérias a serem apresentadas o Presidente citou o acordo verbal 

feito entre os vereadores para alterar a ordem das sessões. Conforme o Regimento Interno, no Art. 

130, as sessões ordinárias num total de cinco mensais, deverão ocorrer da seguinte maneira: três na 

segunda semana de cada mês e duas na última semana. Com o acordo, permanecerá os cinco dias de 

sessões consecutivos, como já vem ocorrendo, em função dificuldade de deslocamento dos 

vereadores que moram na margem direita. O vereador Agnaldo Teles Mágno concordou com ressalva 

de que os colegas compareçam na semana de sessões ordinárias. O vereador Juscelino Macedo de 

Carvalho também corroborou com os pares; disse compreender perfeitamente pois já esteve na 

situação dos colegas que moram na margem direita. O vereador Ivan da Silva Farias concordou, mas 

com ressalva de que não seja impedido os trabalhos desta da Casa de Leis por falta de 

comparecimento dos colegas, como tem acontecido, segundo ele. O vereador Edvaldo Gomes 

Barbosa também concordou com o acordo. O vereador Waldemir Oliveira Ferreira criticou a falta de 

comprometimento dos vereadores que não estão comparecendo nas sessões ordinárias, segundo ele, 

impedindo os trabalhos dessa Casa de Leis; pediu que o Presidente cumpra com o Regimento Interno 
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da Câmara de Prainha no sentido de que os vereadores cumpram com os seus deveres assim como 

qualquer funcionário público. O presidente citou o Art. 71 do Regimento Interno, inciso IV, para 

lembrar que perderá o mandato o vereador que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa 

anual, à terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou missão 

autorizada pela edilidade. Posteriormente registrou que a CMP está promovendo cursos de 

aperfeiçoamento profissional para os servidores da Câmara de Prainha; também disponibilizou certo 

número de vagas para outras repartições públicas. A iniciativa, disse ele, tem por objetivo melhorar 

o atendimento e rendimento de cada profissional no serviço público. Não havendo mais quem fizesse 

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

palavra o vereador Ivan da Silva Farias. Cumprimentou a todos. Solicitou ao Presidente a carteira de 

identificação dos vereadores. Agradeceu o Deputado Estadual Júnior Hage e Deputado Federal Junior 

Ferrari, que segundo ele, durante a visita que os mesmos fizeram no decorrer das Festividades de 

Nossa Senhora das Graças, registraram que estarão trazendo emendas para o município de Prainha. 

Parabenizou ao Presidente por ter promovido a visita da SEEL; mas criticou a burocracia para a 

promoção do esporte e cultura; lamentou a falta de incentivo para essas áreas. Pediu novamente o 

decreto e aplicação do projeto de lei da fila do banco. Criticou a situação do trapiche municipal. 

Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador Agnaldo Teles Mágno. Cumprimentou a todos. 

Corroborou com a o vereador Ivan Silva sobre o projeto de lei da fila do banco, e citou o requerimento 

apresentado junto ao vereador Arivaldo para que seja feito uma audiência pública para debater a 

situação os bancos que atuam na cidade. Pediu esclarecimentos pelo não cumprimento das leis 

aprovadas nesta Casa. Citou os ramais do Escondido e Km 13 dizendo que estão em situação precária. 

Disse que os moradores de Vila Canaã estão sem energia por falta de bateria; pediu providências. 

Solicitou ao presidente que seja feito a carteira de identificação dos vereadores. Solidarizou-se com 

a família dos servidores João Batista da Silva Fernandes (em memória) e Célia Nascimento Carvalho 

(em memória). Agradeceu e finalizou. O presidente justificou a ausência do vereador José Benedito 

da Silva Furtado. Usou da palavra o vereador Edvaldo Gomes Barbosa. Saudou a todos. Solidarizou-

se também com a família dos servidores João Batista da Silva Fernandes (em memória) e Célia 

Nascimento Carvalho (em memória). Pediu novamente o planejamento da secretaria de obras. Citou 

o ramal do Jeju dizendo que os moradores estão se reunido para limpar o ramal com roçadeira. Em 

nome dos colonos pediu providências quanto a situação das estradas. Falou sobre a falta de 

abastecimento de água no Km 17. Disse que a comunidade de Santa Maria, no Km 17, merece 

respeito. Se reportou a situação do policiamento na Vila do Jatuarana e agradeceu pela manutenção 

do posto policial na vila. Corroborou com o vereador Ivan Silva e agradeceu aos Deputados Júnior 

Hage e Junior Ferrari que estarão trazendo emendas para o município. Pediu o cumprimento do 

projeto de lei da fila do banco e concordou com o pedido feito pelos vereadores Agnaldo e Arivaldo 

através de requerimento. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Juscelino Macedo de 

Carvalho. Saudou a todos. Solicitou esclarecimentos quanto ao planejamento da secretaria de obras. 

Agradeceu ao executivo pelas providências tomadas quanto a iluminação pública, por meio de 

solicitação que feita pessoalmente. Lamentou a situação de funcionamento e atendimento bancário 

no município. Agradeceu aos Deputados Júnior Hage e Junior Ferrari. Prestou condolências aos 

familiares dos professores João Batista da Silva Fernandes (em memória) e Célia Nascimento 

Carvalho (em memória). Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador Waldemir Oliveira 

Ferreira. Cumprimentou a todos. Parabenizou o presidente e os vereadores que estiveram em Belém 

em busca de soluções para o município. Prestou também condolências aos familiares dos professores 

João Batista da Silva Fernandes (em memória) e Célia Nascimento Carvalho (em memória). Fez 

referência a reunião feita na casa do senhor Abraão Guedes para buscar providências para a 

mailto:cmpprainha@gmail.com


 

 ESTADO DO PARÁ  

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA 

 

 

 

3 de 3 

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

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

recuperação da estrada TransUruará, em especial trecho que liga a comunidade de Caraxió ao Distrito 

de Santa Maria; falou que a população pretende fechar a estrada se não houver soluções. O vereador 

Ivan Silva pediu uma parte, foi concedido; perguntou sobre a destinação do combustível que está indo 

no barco para a margem direita. Em resposta, o vereador Waldemir solicitou que seja feito reunião 

com o executivo para saber como está a execução dos trabalhos da secretaria de obras e qual o 

planejamento para a recuperação das estradas. O vereador Edvaldo pediu uma parte, foi concedido; 

reforçou o pedido para reunir com o prefeito e secretário de obras. Em retomada o vereador Waldemir 

agradeceu ao prefeito e todas as suas secretarias pelo apoio para a realização do evento de 

comemoração de aniversário de um ano do distrito de Santa Maria do Uruará. Parabenizou a 

população local que participou ativamente para a realização deste evento. Agradeceu e finalizou. O 

presidente parabenizou o vereador Ivan Silva por ter trazido à tona a questão da carteira de 

identificação do vereador; registrou que estará providenciando junto a secretaria especial da Casa. 

Citou que o Núcleo de Atendimento ao Cidadão – NACI que está com previsão para funcionar muito 

em breve na Câmara de Prainha; agradeceu o apoio dos nobres pares para a efetivação desse 

importante projeto. Destacou que o Deputado Osório também estará trazendo emendas para o 

município, assim como o Deputado Júnior Hage e Deputado Junior Ferrari. Lamentou a situação do 

funcionamento dos bancos na cidade de Prainha, situação, segundo ele, que dificulta a vida da 

população e dos comerciantes. Registrou que esteve pedindo resposta junto ao Banco do Brasil; falou 

que a previsão é para o encerramento do convênio. Disse que espera a vinda do Banco Banpará para 

o município; compromisso firmado pelo Governador do Estado. Em continuidade, agradeceu a visita 

dos técnicos da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEEL. O presidente disse que é preciso 

regulamentação dos interessados para a busca de recursos nessas áreas. O intuito é colaborar com as 

organizações culturais e de danças folclóricas, clubes esportivos, academias de esportes e de artes 

marciais, e etc. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra, o Presidente passou para Ordem do 

dia. Não houve matérias a serem apresentadas para a aprovação. Assim, 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 dezesseis de setembro de dois mil e dezenove. 
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