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ATA DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

Aos vinte 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, 

Juscelino Macedo de Carvalho, Orivaldo Oliveira Ferreira 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 Provérbios 14:29 que diz: “O longânimo é grande 

em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura”. 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 de Nº 003/2019, de 11 de 

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

Fundo Municipal de Cultura – FMC, e dá outras providências”; Projeto de Lei Nº 004/2019, de 11 de 

novembro de 2019, de autoria do vereador Agnaldo Teles Mágno, que “dipõe sobre a abertura, 

manutenção e modificação das estradas rurais municipais de Prainha, e dá outras providências”; 

Requerimento de nº 012/2019, de autoria do vereador Josué Pereira do Nascimento; Requerimento 

de nº 010/2019, de autoria do vereador Edvaldo Gomes Barbosa; Requerimento de nº 011/2019, de 

autoria do vereador Edvaldo Gomes Barbosa; e Requerimento de nº 012/2019, de autoria do vereador 

Edvaldo Gomes Barbosa. 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 aos 

parlamentares da Casa. Usou da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado. Saudou a todos. 

Pediu esclarecimentos quanto ao recurso de duzentos mil reais destinados a saúde, através de emenda 

parlamentar, para compra de materiais para as unidades e postos de sáude do município. Solicitou 

novamente um funcionário técnico de enfermagem para a Vila Canaã. Se reportou ao líder do governo 

e pediu esclarecimentos quanto ao motor de luz do hospital. Convidou os nobres pares para fazer uma 

visita in loco na unidade de saúde e posteriormente se dirigir ao local onde, segundo ele, está o motor 

de luz do hopital. Fez cobranças ao governador do Estado, via transmissão ao vivo da sessão pelas 

redes sociais. Agradeceu e finalizou. O presidente usou da palavra para também externar o seu 

descontentamento com o governo do Estado. Em seguida o vereador Waldemir Oliveira Ferreira fez 

uso da palavra. Cumprimentou a todos. Se dirigiu ao líder do governo para dizer está faltando força 

política para o poder executivo. Lamentou que a população cobre do legislativo atribuições que são 

do executivo. Corroborou com o vereador José Benedito da Silva Furtado para fazer a investigação 

in loco para averiguar onde está o motor de luz do hospital. Criticou a gestão pública municipal. 

Novamente se reportou ao líder do governo; questinou que até o momento a secretaria de obras não 

tenha recuperado as ruas do Distrito de Santa Maria. O vereador José Benedito da Silva Furtado pediu 

uma parte e foi concedida; pediu que diante dos fatos esta Casa de Leis se posicione e peça o 

afastamento do prefeito municipal. Em retomada o vereador Waldemir Oliveira Ferreira, agradeceu 

e finalizou. Usou da palavra o vereador Arivaldo da Silva Nunes. Cumprimentou a todos. Agradeceu 

ao prefeito que se comprometeu em apoiar a seleção feminina de futebol para a participação na Copa 

Oeste. Disse que estará solicitando uma reunião com o prefeito, junto a comunidade, para tratar da 

recuperação da ponte do Petrópolis. Pediu recuperação das ruas e estradas do município. Solicitou 
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apoio do vereador presidente para também ajudar a seleção feminina de futebol. Agradeceu e 

finalizou. Fez uso da palavra o vereador Ivan da Silva Farias. Saudou a todos. Solicitou novamente a 

carteira de identificação do vereador. Disse que falta interesse do poder executivo. Criticou a 

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEEL. Fez cobranças ao governador do Estado, que, 

segundo ele, fez promessas e até agora não cumpriu. Disse que a Casa de Leis é desrespeitada. 

Lamentou a falta de responsbilidade da gestão municipal. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. Cumprimentou a todos. Justificou ausência nas sessões 

anteriores. Se colocou a diposição do vereador José Benedito da Silva Furtado para investigar a 

questão do motor de luz do hospital. Se dirigiu ao vereador Waldemir Oliveira Ferreira para 

questionar a falta de força política citada pelo mesmo. Falou que o município está no cauc; com 

pendências que o impede de receber os recursos. O vereador presidente pediu uma parte e foi 

concedida; leu alguns itens da lista de exigências documentais solicitadas pelo governo do Estado. 

Lamentou a dificuldade colocada pelo Estado para atender ao município.  Em retomada o vereador 

Orivaldo Oliveira Ferreira agradeceu ao gestor municipal pelo apoio dispensado para a execução dos 

projetos de microsistemas de abastecimento de água recebidos através da Fundação Nacional de 

Saúde – FUNASA. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Mágno. 

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

investigação do motor de luz do hospital. Solicitou apoio dos pares para a aprovação do projeto de 

lei que dipõe sobre a abertura, manutenção e modificação das estradas rurais municipais de Prainha. 

Pediu providências do poder executivo para a falta de merenda escolar em algumas escolas. Criticou 

o lixo espalhado pela cidade; pediu encaminhamento desta situação. Em seguida, agradeceu e 

finalizou. Fez uso da palavra o vereador Josué Pereira do Nascimento. Saudou a todos. Pediu ao líder 

do governo que possa articular junto ao poder executivo a conclusão das obras das quadras 

poliesportivas do Distrito do Pacoval, Jatuarana e Cupim. Disse que falta coragem e força de vontade 

para resolver os problemas do município. Disse que a cadeira odontológica do posto de saúde do 

Pacoval está quebrada; pediu solução. Solicitou a recuperação dos postos de saúde do município. 

Agradeceu ao secretário de sáude que atendeu ao pedido de recuperação das ambulâncias de Boa 

Vista do Cuçarí e Pacoval. Retificou a data da reunião para promover a Feira Municipal do Produtor 

Rural, para o dia quatro de dezembro. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Edvaldo 

Gomes Barbosa. Saudou a todos. Externou apoio ao vereador José Benedito da Silva Furtado para 

fazer a investigação do motor de luz do hospital. Disse que o município está perdendo recursos não 

por culpa só do prefeito, mas também por falta de assessoria do governo municipal. Criticou a falta 

de planejamento da secretaria de obras. Falou que o poder legislativo tem que investigar. Se reportou 

ao líder do governo e questionou que o óleo prometido pelo governo do Estado não tenha chegado no 

município; citando que falta até documentação pessoal do prefeito. Agradeceu e finalizou. O 

presidente usou da palavra para relembrar os nobres parlamentares, comunicar o público presente e 

aos que acompanhavam por meio das redes socias a presente sessão ordinária, os atendimento 

disponibilizados pelo Núcleo de Apoio ao Cidadão – NACI, em especial a emissão de carteiras de 

identidade. Não havendo quem fizesse uso da palavra, o Presidente passou para Ordem do dia. Foi 

apresentada a seguinte matéria: Requerimento de nº 007/2019, de autoria do vereador Agnaldo Teles 

Mágno, solicitando a recuperação das ruas que ligam a Travessa Benjamin Constant e a Rodovia PA-

419, desde a Feirinha até a Base Física no Bairro São Sebastião; que colocado em discussão e votação 

foi aprovado por unanimidade. 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 
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pelo Presidente e pelo 1º Secretário, em conformidade com o Artigo 128, Parágrafo 8º, do Regimento 

Interno desta Casa de Leis. APROVADA em vinte e um de novembro de dois mil e dezenove.  
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