ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA

ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA 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, bairro São Sebastião, nesta cidade de Prainha, Estado do Pará; às vinte 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 Provérbios 4:23, que diz: “Acima de tudo, guarde o seu coração,
pois dele depende toda a sua vida”. 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: Ofício Circular Nº 005/2019 – CMP/GP, de 11 de dezembro de
2019 / Assunto: Convite para a Sessão Solene de Encerramento das Sessões Ordinárias do ano de
2019; Ofício Nº 227/2019 – CMP/GP, de 10 de dezembro de 2019 / Assunto: Audiência Pública no
dia 17/12/2019, cuja a pauta é referente à regularização fundiária urbana na cidade de Prainha - Pará.
O presidente reforçou o convite para a sessão solene de encerramento dos trabalhos no ano de 2019.
Ressaltou o contive para a Audiência Pública do dia 17/12/2019, próxima terça feira, que tratará da
regularização fundiária urbana na cidade de Prainha - Pará. Também convidou os nobres pares para
uma reunião com uma equipe da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, a ser realizada no dia
seguinte, às 09:00 horas. Em seguida, não havendo mais matérias a serem apresentadas e nem quem
fizesse uso da palavra, passou-se para o Grande Expediente. Usou da palavra o vereador José
Benedito da Silva Furtado. Saudou a todos. Destacou o empenho dos nobres pares na discussão do
texto da Lei Orçamentária Anual – LOA. Externou o seu repúdio ao vídeo publicado pelo Deputado
Estadual Júnior Hage, em que o mesmo diz ter dado entrada na Assembleia Legislativa do Estado do
Pará – ALEPA, do projeto de lei nº 387/2019, do Poder Executivo, que pede autorização para o
empréstimo de US$ 168 milhões, por meio do qual o Governo do Estado deverá executar diversas
obras estruturais a partir de 2020 no Oeste do Pará; em virtude do município de Prainha não estar
sendo inserido neste projeto. Criticou o Governador do Estado, que segundo ele, não tem cumprido
com as promessas feitas. Falou que até agora não foi executada a obra do Estádio Municipal,
“Alfredão”, pediu esclarecimentos. Assim como solicitou informações sobre o recurso que estava
previsto, através de emenda parlamentar, para a construção de um Cais em Santa Maria. Agradeceu
e finalizou. Fez uso da palavra o vereador Agnaldo Teles Mágno. Cumprimentou a todos. Lamentou
que a pavimentação asfáltica das rodovias estaduais dentro do município de Prainha não estejam
inseridas no projeto de lei do Deputado Estadual Júnior Hage. Corroborou com o vereador José
Benedito quanto ao pedido de esclarecimentos sobre o recurso destinado para o Estádio Municipal,
“Alfredão”. Disse que com a parceira de empresários seria construído um muro no entorno do Estádio
Municipal, “Alfredão”; mas o poder executivo não autorizou até o momento tal iniciativa. Se reportou
a comunidade do Itanduba; falou que a madeira para a construção da escola está assegurada, mas
infelizmente o poder executivo ainda não encaminhou a execução deste trabalho. Agradeceu e
finalizou. Usou da palavra o vereador Arivaldo da Silva Nunes. Saudou a todos. Pediu atitude do
prefeito municipal para fazer as mudanças necessárias nas secretarias que não estão atendendo as
demandas da sociedade prainhense. Pediu ao Governador do Estado que libere o combustível que foi
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prometido. Também pediu que o governador sancione o projeto do Deputado Hilton Aguiar para
transformar a estrada que liga Santa Maria do Uruará a Comunidade Guaraná em rodovia estadual.
Parabenizou o presidente pelo trabalho desempenhado no decorrer deste ano. Desejou boas festas de
final de ano aos nobres pares, funcionários e público presente. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra
o vereador Edvaldo Gomes Barbosa. Cumprimentou a todos. Disse que o Deputado Estadual Júnior
Hage priorizou o município de Monte Alegre, deixando as rodovias estaduais no município de Prainha
de fora do projeto de lei que foi apresentado na ALEPA. Pediu a liberação do óleo que foi prometido
ao município de Prainha. Pediu novamente esclarecimentos ao líder do governo sobre onde se
encontra a pá carregadeira, caçamba do PAC e trator de esteira. Criticou a falta de planejamento da
secretaria de obras. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Josué Pereira do Nascimento.
Saudou a todos. Pediu ao poder executivo um sistema de abastecimento de água no Bairro do Piquiá
em Boa Vista do Cuçarí. Assim como, solicitou ao poder executivo que seja feito a expansão da rede
de energia elétrica também no Bairro do Piquiá. Pediu ao prefeito municipal a ampliação das estradas
da margem direita. Deixou seu repúdio ao abandono das estradas da margem direita. Se reportou ao
governador do Estado e pediu a liberação das duas lanchas prometidas para o atendimento de saúde
em Boa Vista Cuçarí e em Santa Maria do Uruará. Também criticou que as demais promessas feitas
pelo Estado não tenham chegado. Novamente criticou que o Deputado Estadual não tenha incluído o
município de Prainha no projeto de lei nº 387/2019, do Poder Executivo, que pede autorização para
o empréstimo de US$ 168 milhões, por meio do qual o Governo do Estado deverá executar diversas
obras estruturais a partir de 2020 no Oeste do Pará. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador
Ivan da Silva Farias. Cumprimentou a todos. Disse que estará entrando em contato com o Deputado
Estadual Júnior Hage para pedir melhores esclarecimentos sobre o projeto de lei nº 387/2019, do
Poder Executivo Estadual, que pede autorização para o empréstimo para obras no Oeste do Pará.
Criticou o líder do governo, que segundo ele, tinham sido liberados títulos de terra para a margem
direita, porém o mesmo o mudou o discurso. Pediu revisão do projeto de lei de autoria do vereador
Agnaldo Teles Mágno. Criticou o poder executivo municipal. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra
o vereador Waldemir Oliveira Ferreira. Saudou a todos. Disse que o Deputado Estadual Júnior Hage
deveria ter inserido o município de Prainha no projeto de lei que foi apresentado na ALEPA. Disse
que o governo do estado investiu mais no município de Prainha na gestão municipal passada.
Lamentou as dificuldades que a atual gestão municipal tem sofrido. Felicitou a todos, desejou boas
festas de final de ano. Agradeceu e finalizou. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra, o
Presidente passou para Ordem do dia. Foram apresentadas as seguintes matérias: PARECER Nº
007/2019, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final / Assunto: Projeto de Lei nº 001/2019
que “cria o Fundo Municipal de Promoção do Esporte e dá outras providências”. O relator, associase ao entendimento dos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final comunga
também com o parecer jurídico, e entende que o Projeto de Lei nº 001/2019 que cria o Fundo
Municipal de Promoção do Esporte - FUMPE preenche todos os requisitos legais, e foi emanado por
quem tem competência, devendo ser levado a plenária para deliberação e votação. Por todo o acima
exposto, votamos pela APROVAÇÃO do presente Projeto de Lei nº 001/2019 – FUMPE de autoria
do Legislativo Municipal. É o parecer!. Colocado em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. PARECER Nº 008/2019, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final /
Assunto: Projeto de Lei nº 002/2019 que “institui o programa Farmácia Solidária e dá outras
providências”. O relator, associa-se ao entendimento dos membros da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final comunga também com o parecer jurídico, e entende que o Projeto de Lei nº
002/2019 que “Institui o Programa Farmácia Solidária e da outras providências” preenche todos os
requisitos legais, e foi emanado por quem tem competência, devendo ser levado a plenária para
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deliberação e votação. Por todo o acima exposto, votamos pela APROVAÇÃO do presente Projeto
de Lei nº 002/2019 – Programa Farmácia Solidária de autoria do Legislativo Municipal. É o parecer!.
Colocado em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. PARECER Nº 009/2019, da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final / Assunto: Projeto de Lei nº 003/2019 que “cria o
Fundo Municipal de Cultura – FMC, e dá outras providências”. O relator, associa-se ao entendimento
dos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final comunga também com o parecer
jurídico, e entende que o Projeto de Lei nº 003/2019 que cria o Fundo Municipal de Cultura – FMC
preenche todos os requisitos legais, e foi emanado por quem tem competência, devendo ser levado a
plenária para deliberação e votação. Por todo o acima exposto, votamos pela APROVAÇÃO do
presente Projeto de Lei nº 003/2019 – FMC de autoria do Legislativo Municipal. É o parecer!.
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. 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 dezessete de fevereiro de dois mil e vinte.
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