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ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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, Arivaldo da Silva Nunes, Edson Guerra 

Azevedo Costa, Ivan da Silva Farias, José Benedito da Silva Furtado, Juscelino Macedo de Carvalho, 

Manoel da Cruz Viégas 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 16:3, que diz: “Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão 

estabelecidos”. 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 nº 076/2020-MP/PJP, Promotoria de Justiça de Prainha, Ministério Público do 

Estado do Pará, requisitando cessão do espaço da Câmara Municipal de Prainha no dia 30/04/2020, 

a partir das 08:00 horas; Ofício nº 090/2020-MP/PJP, Promotoria de Justiça de Prainha, Ministério 

Público do Estado do Pará, que encaminha cópia da decisão que determinou o arquivamento na notícia 

de Fato SIMP nº 000230-159/2020, autuada a partir do Ofício nº 003/2019 – GAB/JMC, para ciência 

desta Casa de Leis; Ofício do CMS nº 027/2020, do Conselho Municipal de Saúde de Prainha, que 

encaminha cópia da Resolução e Parecer de análise das contas do Fundo Municipal de Saúde de 

Prainha, referente ao 3º Quadrimestre de 2018; Projeto de Lei Nº 001/2020, da Prefeitura Municipal 

de Prainha, que “Denomina prédio público do Município de Prainha e dá outras providências”; 

Requerimento de Justificativa de Ausência, de autoria do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira; 

Requerimento de nº 001/2020, de autoria do vereador Edson Guerra Azevedo Costa. Não havendo 

mais matérias para apresentação. Passou-se para o Grande Expediente. O presidente franqueou a 

palavra. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Mágno. Saudou a todos. Solicitou iluminação 

pública no Bairro São Pedro. Criticou o líder do governo que não tem dado dispensa sobre as 

demandas encaminhadas. Pediu limpeza das ruas do Bairro do São Sebastião. Também solicitou 

iluminação pública no Bairro São Benedito. Ressaltou que no presente dia os vereadores tiveram uma 

importante reunião sobre a reformulação do PCCR da Saúde e Administração; sugeriu uma discussão 

em conjunto com os servidores públicos e sociedade em geral. Agradeceu e finalizou. Fez uso da 

palavra o vereador Ivan da Silva Farias. Cumprimentou a todos. Se reportou ao ocorrido na sessão do 

dia anterior; se dirigiu diretamente ao Sr. Joaquim Vieira Nunes, ex gestor municipal, presente na 

sessão. Destacou os desafios que o ex gestor enfrentou, parabenizou pelos importantes trabalhos feitos 

no decorrer do seu mandato. Corroborou com o vereador Agnaldo Teles Mágno quanto a 

reformulação do PCCR da Saúde e Administração; disse que dará total apoio nesse processo. 

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

Parabenizou a gestão municipal que colaborou com o Barco Hospital Papa Francisco que esteve 

realizando atendimento de saúde no município de Prainha. Agradeceu o Sr. Mauro pelo trabalho feito 

em prol da sociedade no Bairro São Pedro. Disse que há uma estimativa para a realização do concurso 

público municipal, onde a população terá a oportunidade de participar. Agradeceu e finalizou. Fez 

uso da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado. Cumprimentou a todos. Saudou o ex gestor 

municipal Joaquim Vieira Nunes. Disse que estará participando ativamente da reformulação do PCCR 

da Saúde e Administração; defendeu uma discussão democrática, em conjunto com os servidores 
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públicos e sociedade em geral. Fez referência ao Concurso Público Municipal que está previsto para 

acontecer. Criticou as manobras do poder executivo para fazer contratações diretas. Disse que como 

parlamentar, não permitirá tal situação. Também criticou o Secretário Municipal de Educação, Sr. 

Edmundo Amaral Pingarilho. Fez denúncias quanto ao uso dos recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, no que se refere a compra de carteiras; apresentou 

documentação para sustentar sua fala; pediu investigação dos fatos. Usou da palavra o vereador 

Arivaldo da Silva Nunes. Saudou a todos. Solicitou iluminação pública em diversos locais do 

município. Se reportou a comunidade do Ipanema, falou que tem encaminhado demandas para àquela 

população. Pediu a construção da escola na comunidade do Pracobal. Comunicou que estarão 

realizando a 4ª Copa Massamix; solicitou apoio para este projeto que contribui com o esporte 

prainhense. Corroborou com demais vereadores quanto a reformulação do PCCR da Saúde e 

Administração. Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador Manoel da Cruz Viégas. 

Cumprimentou a todos. Saudou o ex gestor municipal Joaquim Vieira Nunes. Defendeu a 

reformulação do PCCR da Saúde e Administração; pediu uma discussão mais ampla, em conjunto 

com os servidores públicos e sociedade em geral. Justificou sua ausência nas sessões anteriores. Disse 

que estará apresentando dois projetos de lei voltados para o Distrito de Santa Maria do Uruará. 

Questionou os dados apresentados pelo poder executivo municipal sobre a recuperação de estradas. 

Agradeceu e finalizou. O presidente fez uso da palavra. Destacou a importância do Programa 

Farmácia Solidária, do Fundo Municipal de Cultura – FMC e do Fundo Municipal de Promoção do 

Esporte. Agradeceu a presença do público e finalizou sua fala. Não havendo mais quem fizesse uso 

da palavra, o Presidente passou para Ordem do dia. Não houve matérias para aprovação. Sem nada 

mais a tratar, 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 dezenove de fevereiro de 

dois mil e vinte.  
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