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ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

Aos dezoito dias do mês de novembro 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, Arivaldo da Silva Nunes, Edson Guerra Azevedo Costa, Edvaldo 

Gomes Barbosa, Ivan da Silva Farias, José Benedito da Silva Furtado, Josué Pereira do Nascimento, 

e Waldemir Oliveira Ferreira. Constatada a existência de quórum, sob as bênçãos de Deus, declarou 

aberta a presente Sessão. Na ausência do vereador Juscelino Macedo de Carvalho, convidou o 

vereador José Benedito da Silva Furtado para compor a mesa, que assumiu como segundo secretário. 

Convocou os pares a ouvirem uma reflexão da Bíblia que está Salmos 119:105, que diz: “Lâmpada 

para os meus pés é tua palavra e luz, para 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. Foram apresentadas as seguintes matérias: Projeto de Lei Nº 001/2019 de 14 de 

novembro de 2019, de autoria do vereador Edson Guerra Azevedo Costa, que “cria o Fundo 

Municipal de Promoção do Esporte e dá outras providências”; Projeto de Lei Nº 002/2019 de 14 de 

novembro de 2019, de autoria do vereador Edson Guerra Azevedo Costa, que “institui o programa 

Farmácia Solidária e dá outras providências”; Requerimento de Justificativa de Ausência de autoria 

do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira; Requeriemento de nº 002/2019, de autoria conjunta dos 

parlamentares da CMP; Requerimento de nº 001/2019 e nº 002/2019, de autoria do vereador Ivan da 

Silva Farias; Requerimento Verbal, de autoria do vereador Ivan da Silva Farias, solitando do poder 

executivo uma retroescavadeira e uma caçamba para recuperação do ramal dos mineiros. Com a 

palavra, o presidente pediu apoio dos nobres pares para a aprovação dos projetos de leis que foram 

apresentados. Também se reportou ao Núcleo de Apoio ao Cidadão – NACI, que funciona na Câmara 

Municpal de Prainha, destacou os serviços que estão sendo prestados e agradeceu ao pares por terem 

apoiado este projeto. Não havendo mais matérias a serem apresentadas e nem quem fizesse uso da 

palavra, passou-se para o Grande Expediente. Franqueou a palavra. Usou da palavra o vereador Ivan 

da Silva Farias. Saudou a todos. Iniciou parabenizando o vereador presidente pelo trabalho que tem 

feito, em especial pela reforma do Plenário desta Casa de Leis. Convocou a população para participar 

de Audiência Pública que tratará da saúde do município. Denunciou desvios do Poder Executivo. 

Criticou a gestão municipal. Também denunciou que o motor de luz do hospital não está nas 

dependência da unidade, e, segundo informações apuradas pelo vereador, o motor de luz encontra-se 

no estaleiro Beira Rio; pediu investigação e tomada de providências.  Agradeceu e finalizou. Fez uso 

da palavra o vereador Josué Pereira do Nascimento. Cumprimentou a todos. Parabenizou o vereador 

presidente pelo trabalho realizado. Reportou-se aos projetos apresentados e disse estar finalizando 

um projeto intitulado por ele como Semana Municipal da Junventude. Convidou para uma reunião no 

dia vinte e seis do presente mês, que acontecerá no Distrito de Boa Vista do Cuçarí, que tem por 

intuito promover a Feira Municipal do Produtor Rural. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador Arivaldo da Silva Nunes. Saudou a todos. Parabenizou o vereador presidente pelo trabalho 

desempenhado nesta Casa de Leis. Disse que como vereador tem feito a sua parte. Criticou a situação 

das estradas do município. Falou que é preciso dar uma resposta a sociedade. Lamentou os maleficios 

da corrupção. Disse que está com o projeto de levar a seleção feminina de futebol municipal para 

participar da Copa Oeste no município de Belterra, pediu apoio dos pares desta Casa. Agradeceu e 
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finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Mágno. Cumprimentou todos. Parabenizou o 

presidente pelo trabalho feito. Disse se sentir envergonhado em ver a situação do trapiche municipal, 

que, segundo ele até agora continua sem providências por parte do executivo. Lamentou a questão da 

saúde pública do município. Disse que esteve na região do Cupim, e constatou a péssima situação das 

vias públicas. Criticou a secretaria de obras. Se reportou a Comunidade do Itanduba, falou que 

infelizmente depois de muito empenho em conseguir a madeira, o prefeito disse que não poderá 

construir a escola na comunidade. Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador José Benedito 

da Silva Furtado. Saudou a todos. Parabenizou o presidente pelo trabalho que tem realizado para 

melhoria desta Casa de Leis. Criticou a saúde pública municipal. Pediu ao presidente para agilizar a 

tramitação do pedido de Audiência Pública prevista para o dia vinte e cinco deste mês que vai tratar 

da saúde do município. Disse que esteve visitando a região Ribeirinha, a fim de ouvir as necessidades 

desta população. Lamentou novamente a situação do trapiche municipal. Pediu que na ausência da 

técnica de enfermagem que atende na Comunidade de Vila Canaã, que o poder executivo encaminhe 

outro funcionário para suprir o atendimento da população. Fez alerta a casos de leishmaniose que 

estão sendo identificados no município, pediu providências. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou 

da palavra o vereador Edvaldo Gomes Barbosa. Cumprimentou a todos. Também parabenizou o 

vereador presidente pelo trabalho desempenhado. Pediu recuperação das estradas para que o produtor 

possa escoar a sua produção. Disse que dará apoio aos projetos apresentados pelo presidente. 

Corroborou com vereador Ivan da Silva Farias quanto as denuncias feitas; pediu providências. 

Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador Waldemir Oliveira Ferreira. Saudou a todos. 

Parabenizou o presidente desta Casa pelo trabalho que tem feito. Disse que esta Casa tem procurado 

ajudar a Poder Executivo para que o povo seja atendido. Lamentou que as demandas oferecidas pelo 

Estado não tenham chegado. Pediu esclarecimentos quanto a Audiência Pública que requereu nas 

sessões anteriores e foi aprovada nesta Casa. Agradeceu e finalizou. O presidente usou da palavra 

para esclarecer o questionamento do vereador Waldemir Oliveira Ferreira; disse que agora o 

ministério público está a frente desta solicitação. O vereador Waldemir Oliveira Ferreira contestou a 

resposta, pois, segundo ele não foi atendido o seu pedido confome fora solicitado no requerimento 

aprovado pela Casa. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra, o Presidente passou para Ordem 

do dia. 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 dezenove de novembro de dois mil e dezenove.  
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