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ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

Aos onze dias do mês de dezembro 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 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 Romanos 14:19, que diz: “Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto 

conduz à paz e à edificação mútua”. Em seguida determinou a leitura da Ata anterior que posta em 

discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Passou para o Pequeno Expediente. Não havendo 

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. 

Pediu ao secretário para fazer a leitura do Ofício de nº 001/2019 – Gab. Ver. ISF, de 11 de dezembro 

de 2019, encaminhado ao Deputado Estadual Júnior Hage. Destacou a sua mobilização para as ações 

de coleta de assinaturas para o abaixo-assinado que solicitou do Governo do Estado a pavimentação 

asfáltica das rodovias estaduais dentro do município. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador Josué Pereira do Nascimento. Saudou a todos. Citou um vídeo publicado pelo Deputado 

Estadual Júnior Hage sobre previsão de obras de pavimentação asfáltica para o Oeste do Pará. Disse 

se sentir indignado, pelo fato do município de Prainha não ter sido atendido com a pavimentação 

asfáltica das estradas estaduais dentro do município; proposta que foi feita por esta Casa de Leis. 

Convidou os nobres pares à pedirem esclarecimentos na forma regimental ao Governo do Estado 

requerendo cópia do projeto de Lei que tramita na Assembleia Legislativa do Estado – ALEPA, que 

solicita a autorização da ALEPA para a execução de empréstimo que será destinado para obras de 

pavimentação asfáltica no Oeste do Pará. Agradeceu e finalizou. O presidente pediu para aos nobres 

pares que priorizem a pauta da sessão, que é Lei Orçamentária Anual – LOA. Usou da palavra o 

vereador Arivaldo da Silva Nunes. Saudou a todos. Disse estiveram discutindo e analizando o texto 

da Lei Orçamentária Anual – LOA; ressaltou a importância das mudanças propostas no texto, a fim 

de que seja melhor assegurado os direitos da população. Em especial destacou as mudanças no texto 

para a previsão de maior recurso nas áreas da Cultura, Esporte e Lazer. Agradeceu e finalizou. Não 

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

seguinte matéria: Projeto de Lei nº 006/2019 – que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA 

para o exercício de 2020, e dá outras providências. Colocado em discussão e votação em ordem 

nominal o vereador Agnaldo Teles Mágno votou SIM, vereador Arivaldo da Silva Nunes votou SIM, 

vereador Edson Guerra Azevedo Costa votou SIM, vereador Edvaldo Gomes Barbosa votou SIM, 

vereador Ivan da Silva Farias votou SIM, vereador José Benedito da Silva Furtado votou SIM, 

vereador Josué Pereira do Nascimento votou SIM, vereador Juscelino Macedo de Carvalho votou 

SIM e vereador Waldemir Oliveira Ferreira votou SIM. Contabilizando nove votos favoráveis a 

matéria foi aprovada 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 pelo Presidente e pelo 1º Secretário, em conformidade com o Artigo 128, 
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Parágrafo 8º, do Regimento Interno desta Casa de Leis. APROVADA em onze de dezembro de dois 

mil e dezenove. 
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