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ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

Aos dezenove 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, nesta cidade de Prainha, Estado do Pará; às dezenove horas, na ausência do vereador, 

Edson Guerra Azevedo Costa, o 1º Secretário, Agnaldo Teles Mágno assumiu como Presidente a 

presente sessão. O mesmo autorizou a chamada dos Senhores Vereadores, estavam presentes os 

vereadores: Agnaldo Teles Mágno, Arivaldo da Silva Nunes, Ivan da Silva Farias, José Benedito da 

Silva Furtado, Juscelino Macedo de Carvalho, Manoel da Cruz Viégas e Waldemir Oliveira Ferreira. 

O vereador Juscelino Macedo de Carvalho assumiu como 1º Secretário. O presidente convidou para 

compor a mesa o vereador Arivaldo da Silva Nunes, que assumiu como 2º Secretário. 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 Eclesiastes 5:5, que diz: “É melhor não fazer voto do que 

fazer e não cumprir”. 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 01/2020 – PMP/SEMAP, que encaminha a Lei nº 100/19, de 27 de 

dezembro de 2019, que dispõe sobre a Lei Orçamentária para o exercício de 2020, e dá outras 

providências; Ofício Nº 02/2020 – PMP/SEMAP, que encaminha a Lei nº 101/19, de 27 de dezembro 

de 2019, que institui o Programa de Regularização Fundiária Urbana – REURB, no município de 

Prainha, e dá outras providências; Ofício Nº 03/2020 – PMP/SEMAP, que encaminha a Lei nº 102/19, 

de 27 de dezembro de 2019, que REVOGA a Lei nº 018/2010, de 26 de agosto de 2010, e institui a 

Lei Nº 102/2019, de 27 de dezembro de 2019, que dispõe sobre as taxas ambientais e o exercício do 

Poder de Polícia Ambiental no município de Prainha, e dá outras providências; Requerimento de 

Justificativa de Ausência, de autoria do vereador Edson Guerra Azevedo Costa; Requerimentos de nº 

001/2020 e nº 002/2020, de autoria do vereador Agnaldo Teles Mágno; Requerimento de nº 001/2020, 

de autoria do vereador Arivaldo da Silva Nunes; e Requerimentos de nº 001/2020, nº 002/2020 e nº 

003/2020, de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado. Não havendo mais matérias para 

apresentação. Passou-se para o Grande Expediente. O presidente franqueou a palavra. Usou da 

palavra o vereador Waldemir Oliveira Ferreira. Cumprimentou a todos. Convidou os nobres pares 

para se mobilizarem afim de reunir com o governador do Estado na vinda do mesmo ao município 

para entregar o Terminal Hidroviário de Prainha. Lamentou a situação do prédio da Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Pretextato da Costa Alvarenga, que fica na sede do município, e da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Ezilda Aragão Brasil, que fica no Distrito de Santa Maria do 

Uruará. Fez cobranças ao Governador do Estado, quanto as promessas feitas e que até o momento 

não foram cumpridas. Criticou também o governo do Estado pela situação da Delegacia de Polícia no 

município. Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador Ivan da Silva Farias. Cumprimentou 

a todos. Corroborou com o vereador Waldemir Oliveira Ferreira. Disse que tomará como prioridade 

o pedido ao governo do Estado, de uma Lancha Completa para atendimento de saúde. Criticou o 

prefeito municipal sobre os dados apresentados pelo poder executivo sobre a recuperação de ruas e 

estradas. Também criticou o secretário de educação, Edmundo Amaral Pingarilho. Agradeceu e 

finalizou. Usou da palavra o vereador o José Benedito da Silva Furtado. Saudou a todos. Apresentou 

denúncia a pedido da comunidade do rio Outeiro, sobre a situação das aulas na Escola São Benedito, 

no que se refere a quantidade de alunos e professores. Solicitou do presidente que viabilize a ida dos 

vereadores à Escola Jarbas Passarinho, na Comunidade do Jatuarana, para fazerem um trabalho de 

mailto:cmpprainha@gmail.com


 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA 

 

 

 

2 de 2 

Avenida Coatá, Nº 500, Bairro São Sebastião | CEP: 68130-000 | Prainha - Pará 

CNPJ/MF: 10.220.671/0001-11 | E-mail: cmpprainha@gmail.com 

fiscalização. Se reportou ao governo do Estado, que segundo ele prometeu cinquenta mil litros de 

óleo diesel para o município de Prainha; pediu liberação dessa demanda. Também citou que o 

governador prometeu cinco quilômetros de asfalto para o bairro do Açaizal; também pediu liberação 

dessa demanda. Solicitou ao Governo do Estado do Pará providências para o município de Prainha. 

Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador Arivaldo da Silva Nunes. Saudou a todos. 

Corroborou com o vereador José Benedito da Silva Furtado quanto as cobranças feitas ao governo do 

Estado. Afirmou que defenderá os direitos dos servidores públicos municipais. Disse que a resposta 

do trabalho realizado pelos atuais vereadores virá nas eleições municipais deste ano. Agradeceu e 

finalizou. Fez uso da palavra o vereador Juscelino Macedo de Carvalho. Cumprimentou a todos. 

Testificou as palavras do vereador Waldemir Oliveira Ferreira sobre as cobranças feitas ao governo 

do Estado. Criticou a atuação do Conselho Tutelar. Pediu a construção da escola na comunidade do 

Pracobal. Solicitou manutenção e reforma da caixa d’água do bairro Centro. Agradeceu e finalizou. 

Usou da palavra o vereador Manoel da Cruz Viégas. Saudou a todos. Solicitou ao presidente que 

viabilize a ida dos vereadores à capital do Estado para falar pessoalmente com o governador do Estado 

e fazer as devidas cobranças. Solicitou também que o presidente encaminhe o pedido de construção 

de uma praça para o Distrito de Santa Maria do Uruará. Criticou o líder do governo; disse que é 

preciso fazer política com responsabilidade. Agradeceu e finalizou. Não havendo mais quem fizesse 

uso da palavra, o Presidente passou para Ordem do dia. Foi apresentada a seguinte matéria: 

Requerimento de nº 001/2020, de autoria do vereador Edson Guerra Azevedo Costa, que solicita o 

serviço de manutenção da Iluminação Pública do bairro São Pedro, conhecido como Cai N’água; que 

colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 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 vinte de fevereiro de dois mil e vinte. 
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