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ATA DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DOS 

TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO DE 

DOIS MIL E VINTE, DO SEGUNDO BIÊNIO DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

Aos três 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 nove horas, o mestre de cerimônia convidou 

o Senhor Presidente, Edson Guerra Azevedo Costa, para compor a Mesa. Em seguida também foram 

convidados para a composição da Mesa os vereadores Agnaldo Teles Mágno, 1º Secretário da CMP 

e Juscelino Macedo de Carvalho, 2º Secretário da CMP; assim como os demais vereadores presentes: 

Ivan da Silva Farias, José Benedito da Silva Furtado, Orivaldo Oliveira Ferreira e Waldemir Oliveira 

Ferreira. Também convidou para a composição da Mesa o Prefeito Municipal, Davi Xavier de 

Moraes; e o Vice-prefeito Municipal, Wadilson Oliveira Ferreira. Registrou a presença dos 

secretários municipais presentes: Joaci Costa Ferreira, Secretário Municipal de Administração; 

Edmundo Amaral Pingarilho, Secretário Municipal de Educação; Paulo Ricardo Corrêa da Silva, 

Secretário Municipal de Saúde; Deise Costa Dantas do Amaral, representante da Secretaria Municipal 

de Assistência Social; Cleudiane Lima Barbosa; Secretária Municipal de Meio Ambiente; Delfem 

Oliveira Ferreira, Secretário Municipal de Obras, Viação e Urbanismo; Albertino Menezes de Souza 

Filho, Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. Passou a palavra ao presidente da Câmara 

Municipal de Prainha, que sob as bênçãos de Deus declarou aberta a presente sessão. Saudou a todos. 

Franqueou a palavra ao executivo municipal. O senhor Davi Xavier de Moraes, Prefeito Municipal, 

fez uso da palavra. Leu a Mensagem de nº 001/2020, de 03 de fevereiro de 2020, encaminhada 

previamente a esta Casa de Leis através do Ofício de nº 006/2020 – PMP/SEMAP. Em seguida fez 

agradecimentos, e finalizou sua fala. O presidente franqueou a palavra aos vereadores. Usou da 

palavra o vereador Agnaldo Teles Mágno. Saudou a todos. Disse que o trabalho do vereador é de 

fundamental importância. Pediu à população que valorize as coisas boas que estão acontecendo no 

município. Ressaltou as conquistas advindas da colaboração mútua dos poderes legislativo e 

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

a todos. Citou que mesmo sendo oposição ao governo, nunca se negou a ajudar o poder executivo nas 

demandas encaminhadas a esta Casa. Pediu a mesa diretora que tome providências quanto as 

denúncias feitas em uma rádio que remetem acusações aos vereadores. Se reportou ao prefeito 

municipal; questionou que até o momento o projeto de lei da fila do banco, de sua autoria, não tenha 

sido aprovado. Agradeceu e finalizou. O presidente se posicionou quanto ao pedido do vereador Ivan 

da Silva Farias. Disse que sem a comprovação dos fatos denunciados pela referida rádio, mediante 

provas reais, nada pode ser feito. Em seguida, franqueou a palavra. Usou da palavra o vereador 

Waldemir Oliveira Ferreira. Saudou a todos. Pediu ao executivo que faça a divulgação dos trabalhos 

realizados pela atual gestão, para que seja do conhecimento de toda população. Criticou a rádio que 

tem feito denúncias infundadas, sem provas, acusando indevidamente os vereadores. Pediu a 

população para que não deixe o município de Prainha retroceder. Agradeceu e finalizou. Fez uso da 

palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado. Cumprimentou a todos. Agradeceu pela 

oportunidade de participar desta nova etapa que se inicia no presente ano nesta Casa de Leis. 

Parabenizou o executivo pelos trabalhos realizados. Destacou as conquistas alcançadas através do seu 

trabalho como parlamentar. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Juscelino Macedo de 

Carvalho. Saudou a todos. Desejou sucesso a todos neste novo ano de trabalhos legislativos. 

Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o Vice-prefeito Municipal, Wadilson Oliveira Ferreira. 
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Saudou a todos. Destacou a transparência do governo municipal, premiada, segundo ele, inclusive 

pelo Tribunal de Contas. Ressaltou a importância do poder legislativo municipal. Agradeceu e 

finalizou. Fez uso da palavra o Secretário de Educação, Edmundo Amaral Pingarilho. Cumprimentou 

a todos. Falou que é importante ter um poder legislativo atuante. Parabenizou o trabalho 

desempenhado por esta Casa de Leis. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo 

Oliveira Ferreira. Saudou a todos. Destacou que tem feito o seu trabalho como legislador. Ressaltou 

as conquistas alcançadas através do seu trabalho como parlamentar. Agradeceu e finalizou. O 

presidente fez uso da palavra. Destacou as conquistas alcançadas e projetos desenvolvidos pela Casa 

de Leis. Ressaltou o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Apoio ao Cidadão – NACI, que em 

parceria com Polícia Civil do Pará, tem feito emissão de carteiras de identidade. Ressaltou também o 

trabalho desenvolvido pelo Dr. Luciano Azevedo, Procurador jurídico da CMP, que tem feito diversos 

atendimentos jurídicos à população. Disse também que tem se empenhado em solucionar e 

encaminhar soluções para a população quando solicitado. Destacou que tem cumprindo expediente 

todos os dias na Câmara Municipal, e que está à disposição do povo de Prainha. Em seguida pediu ao 

pastor da Assembleia de Deus, o senhor Netanel Lemos de Jesus, para fazer uma oração juntamente 

com todos os presentes. Sem nada mais a tratar foi encerrada esta sessão solene. Nestes termos foi 

lavrada a presente Ata, que depois de lida será assinada pelo Presidente e pelo 1º Secretário, em 

conformidade com o Artigo 128, Parágrafo 8º, do Regimento Interno desta Casa de Leis.  
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