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ATA DA TRIGÉSIMA NONA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

Aos vinte 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, Josué Pereira do Nascimento, 

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 em Filipenses 4:13, que diz: “Tudo posso naquele que me 

fortalece”. 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 058/2020 – SEMAP/PMP, que apresenta os Projetos de Lei nº 02, 03, 04 e 05/2020 

que dispõem sobre Emendas às Leis nº 030/2011, 029/2011, 012/2009 e 029/2011, 035/2012, 

respectivamente, para análise e aprovação desta Casa Legislativa, em caráter de urgência; Ofício nº 

001/2020, de autoria do vereador Juscelino Macedo de Carvalho, que encaminha pedido de 

informações ao Presidente da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, para relatar sobre o 

estado de conservação do reservatório de água do Bairro Centro, na sede do município de Prainha; e 

Requerimentos de nº 004/2020, nº 005/2020 e nº 006/2020, de autoria do vereador José Benedito da 

Silva Furtado. Não havendo mais matérias para apresentação. O presidente franqueou a palavra no 

pequeno expediente. O vereador Agnaldo Teles Mágno usou da palavra. Solicitou à Mesa Diretora 

que encaminhe ofício ao Setor de Terras, para solicitar informações sobre o terreno que fica atrás do 

Estádio Municipal Alfredão. Em seguida, o presidente fez uso da palavra para informar que o 

julgamento das Contas da Prefeitura Municipal de Prainha, exercício 2004-2006 e 2008, do ex gestor, 

Sr. Joaquim Vieira Nunes, foi reagendado para o dia 16 de março de 2020. Também usou da palavra 

o vereador Josué Pereira do Nascimento,  Relator da Comissão de Finanças e Orçamento, justificou 

ausência nas sessões ordinárias da presente semana. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra. 

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

José Benedito da Silva Furtado. Cumprimentou a todos. Lamentou a situação da saúde pública do 

município de Prainha. Solicitou à Mesa Diretora providências quanto ao pedido de investigação a 

denúncia feita em sessão ordinária, sobre o uso de recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, para compra de carteiras. Pediu mobilização dos 

poderes legislativo e executivo para viabilizarem junto aos órgãos responsáveis um projeto de energia 

solar que atenda a população prainhense que mais precisa dessa demanda. Criticou o poder executivo 

municipal.  Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador Ivan da Silva Farias. Saudou a 

todos. Parabenizou o posicionamento do vereador José Benedito da Silva Furtado. Fez denúncia 

quanto ao mau uso dos carros da secretaria de saúde. Também denunciou que o caminhão papa lixo 

estava sendo conduzido por pessoas não habilitadas. Criticou a situação das ruas da sede do 

município, que segundo ele estão tomadas por mato e lixo. Fez críticas ao poder executivo municipal 

e secretário de educação. Pediu esclarecimentos à Mesa Diretora sobre o projeto de lei da fila do 

banco, de sua autoria, que segundo ele foi aprovado nesta Casa de Leis e até o momento não foi 

sancionado pelo prefeito municipal. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Juscelino 

Macedo de Carvalho. Saudou a todos. Pediu aos nobres pares para assinarem juntamente o ofício que 
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será encaminhado ao Presidente da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA. Agradeceu e 

finalizou. Fez uso da palavra o vereador Josué Pereira do Nascimento. Saudou a todos. Disse que 

estiveram na tarde de hoje discutindo a reformulação do PCCR da Saúde e Administração. Informou 

que há uma estimativa para a realização do concurso público municipal. Falou que esteve na capital 

do Estado reunindo com várias lideranças políticas a fim de viabilizar demandas para o município. 

Pediu mobilização dos vereadores para reunirem com o governador do Estado quando o mesmo 

estiver presente no município. Criticou a atuação do poder executivo municipal. Disse que conseguiu 

junto ao senador Zequinha Marinho, um trator de esteira para o município de Prainha. Agradeceu e 

finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Mágno. Cumprimentou a todos. Corroborou 

com o vereador José Benedito da Silva Furtado, sobre o projeto de energia solar para o município de 

Prainha. Pediu informações sobre o valor da ordem de serviço destinada para compra/reforma de 

carteiras. O vereador José Benedito da Silva Furtado pediu uma parte, foi concedida. Disse que o 

valor é de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais), referente a compra de 310 carteiras. Em retomada, 

o vereador Agnaldo Teles Mágno disse que essa denúncia precisa ser averiguada com maior cuidado. 

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

Criticou o governo federal. Lamentou os cortes de recursos na saúde e educação. Também criticou a 

atuação do deputado estadual Júnior Hage. Disse que a gestão passada administrou mal os recursos 

que recebeu através de emendas parlamentares. Pediu discussão sobre os problemas sem demagogia. 

Disse que o governador tem que ser recebido em Prainha com insatisfação, para que assim atenda as 

demandas do município. Agradeceu e finalizou. O presidente fez uso da palavra. Parabenizou o poder 

executivo pela homenagem feita ao Sr. Francisco Amorim Castro (em memória), que dará nome ao 

Terminal Hidroviário de Prainha. Agradeceu a presença de todos, finalizou seu pronunciamento. Não 

havendo mais quem fizesse uso da palavra, o Presidente passou para Ordem do dia. Foram 

apresentadas as seguintes matérias: Requerimento de nº 001/2020, de autoria do vereador Arivaldo 

da Silva Nunes, que solicita a aquisição da tubulação para o sistema de abastecimento de água da 

Comunidade Jupindá na região do Curuatinga; colocado em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento de nº 001/2020, de autoria do vereador Agnaldo Teles Mágno, que 

solicita o serviço de manutenção da Iluminação Pública dos Bairros São Benedito e Açaizal, na sede 

do município de Prainha; Requerimento de nº 002/2020, de autoria do vereador Agnaldo Teles 

Mágno, que solicita o serviço de limpeza das ruas do Bairro São Sebastião, na sede do município de 

Prainha; colocados em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento de nº 

001/2020, de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado, que solicita o estaqueamento e 

envigamento da cerca de contenção de barranco (capim) no rio Tamuataí; Requerimento de nº 

002/2020, de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado, que solicita a recuperação do Posto 

de Saúde da comunidade Santíssima Trindade, Região do Tamuataí; Requerimento de nº 003/2020, 

de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado, que solicita a construção de uma escola com 

duas (02) salas de aula na comunidade Ipitanga, região do Guajará; colocados em discussão e votação, 

foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais matérias para aprovação, 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 dezesseis de março de dois mil e vinte. 
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