
 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA 

 

 

 

1 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 

ATA DA SESSÃO SOLENE DE 

ENCERRAMENTO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS 

DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE, 

SEGUNDO BIÊNIO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

Aos doze 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, nesta cidade de Prainha, Estado do Pará; às vinte 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 os demais vereadores presentes: Ivan da Silva Farias, José Benedito da Silva Furtado, Josué Pereira 

do Nascimento e Waldemir Oliveira Ferreira. Também convidou para a composição da Mesa o 

representante do Prefeito Municipal, Davi Xavier de Moraes, o senhor Dinaldo José Castro Pedroso. 

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 representante do executivo 

municipal. O senhor Dinaldo José Castro Pedroso, Secretário Geral da Prefeitura Municipal de 

Prainha,  usou da palavra. Cumprimentou a todos. Citou o saneamento básico, a regularização 

fundiária, e a geração de emprego e renda como pontos importantes que o poder executivo tem se 

empenhado e avançado a fim de atender os anseios da população. Destacou os desafios, avanços e 

conquistas da gestão municipal. Agradeceu e finalizou. O presidente agradeceu aos pares pelo 

trabalho desempenhado no decorrer do ano. Ressaltou a importância da união entre os poderes em 

prol do município de Prainha. Disse que sua gestão como presidente desta Casa Leis está em dia com 

o portal da transparência. Agradeceu a todos os funcionários e prestadores de serviços da Câmara 

Municipal de Prainha. Agradeceu em especial a sua esposa,  pela compreensão e parceria no decorrer 

deste ano. Em seguida finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Mágno. Saudou a todos. 

Disse que o seu trabalho foi feito nesta Casa de Leis, embora não tenha alcançado todos os objetivos. 

Agradeceu aos funcionários da Câmara Municipal de Prainha. Em especial agradeceu ao seu irmão 

que estava presente na sessão solene. Falou que anseia por dias melhores para o município de Prainha. 

Desejou boas festas a todos neste final de ano. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 

Josué Pereira do Nascimento. Cumprimentou a todos. Disse se sentir honrado em representar o povo 

de Prainha, em especial o Distrito de Boa Vista do Cuçarí. Agradeceu a Deus. Agradeceu aos 

funcionários desta Casa de Leis. Agradeceu ao nobres pares pela parceria. Destacou o projeto 

Amazônia Canaã e projeto Bom Samaritano, que são fundamentais para a população de Prainha. 

Agradeceu ao Pastor Alberto e ao senhor Paulo Souza, idealizadores dos projetos citados. Agradeceu 

ao Padre Jorge e ao Padre Gonzaga, assim como as freiras e aos catequistas que abraçaram esses 

projetos. Também agradeceu ao Pastor Netanel Lemos que também foi parceiro na execução destes 

projetos. Em especial agradeceu a sua esposa, pela compreensão e parceria de todos os dias. Destacou 

a Feira Municipal Produtor Rural, como mais um projeto que vai trazer desenvolvimento para o 

município de Prainha. Pediu perdão aos nobres pares por possíveis excessos; aos seus eleitores, caso 

não tenha suprido as expectativas. Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador José Benedito 

da Silva Furtado. Saudou a todos. Em especial agradeceu a sua esposa, pela compreensão e parceria. 

Agradeceu aos seus filhos, que estavam presentes na sessão. Disse se sentir feliz em fazer parte desta 

Casa de Leis. Agradeceu a todas as pessoas que acreditam no seu trabalho como parlamentar. Falou 

que neste ano ajudou o município de Prainha através de emendas destinada por deputados parceiros. 

Destacou a criação da Associação dos Vereadores da Calha Norte – ASCANORTE. Agradeceu aos 
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nobres pares pela parceria. Felicitou o presidente pelo trabalho desempenhado. Agradeceu ao 

funcionários desta Casa de Leis. Agradeceu a todos e finalizou. Usou da palavra o vereador Waldemir 

Oliveira Ferreira. Cumprimentou a todos. Felicitou o presidente pelo empenho e dedicação no 

decorrer do deste ano. Parabenizou os nobres pares pelo trabalho de cada um nesta legislatura. 

Convidou para audiência pública que tratará da regularização fundiária do município de Prainha; uma 

iniciativa sua como parlamentar desta Casa. Disse que tem sido um vereador atuante, presente nos 

trabalhos legislativos. Falou que almeja encerrar o seu mandato com responsabilidade e compromisso 

com a população. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Ivan da Silva Farias. Saudou a 

todos. Disse que tem desempenhado o seu trabalho com respeito e responsabilidade. Falou que foi 

atuante, fiscalizador, que fez cobranças a gestão municipal, mas nunca se negou a aprovar nenhum 

projeto do executivo. Agradeceu a todas as pessoas que acreditam em seu trabalho. Saudou a sua 

esposa, agradeceu pela parceria e compreensão de todos os dias. Agradeceu e parabenizou os 

funcionários desta Casa. Felicitou o presidente pelo trabalho desempenhado. Agradeceu e encerrou 

sua fala. Não havendo mais pessoas para fazerem uso da palavra, o Senhor Presidente deu por 

encerrada a presente Sessão. 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.  

 

 

 

mailto:cmpprainha@gmail.com

