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ATA DA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA 

SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO 

DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 

Aos nove dias do mês de dezembro 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 Magno, Edson Guerra Azevedo Costa,  Ivan da Silva 

Farias, José Benedito da Silva Furtado, Josué Pereira do Nascimento, Juscelino Macedo de 

Carvalho e Orivaldo 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 

Hebreus 11:1 que diz: “Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não 

vemos”.  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: PARECER da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao Projeto de Lei nº 008/2020 

de 02 de dezembro de 2020, que dispõe acerca da fixação dos valores dos subsídios e das diárias 

pagas a Agentes Políticos no âmbito do Município de Prainha através do estabelecimento do teto de 

subsídio do Prefeito Municipal; do vice – Prefeito Municipal; dos Secretários do Governo Municipal; 

determinando outras providências para fixação das diárias pagas aos Agentes Políticos; PARECER 

da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de Lei nº 008/2020 de 02 

de dezembro de 2020, que dispõe acerca da fixação dos valores dos subsídios e das diárias pagas a 

Agentes Políticos no âmbito do Município de Prainha através do estabelecimento do teto de subsídio 

do Prefeito Municipal; do Vice – Prefeito Municipal; dos Secretários do Governo Municipal; 

determinando outras providências para fixação das diárias pagas aos Agentes Políticos; PARECER 

da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de Lei nº 003/2020, de 26  

de maio de 2020, que “Denomina Unidade Básica de Saúde – UBS construída na Sede do Município 

de Prainha”; PARECER da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao Projeto de Resolução 

nº 003/2020 de 03 de agosto de 2020, que fixa o subsídios dos vereadores e do Presidente da Câmara 

Municipal de Prainha para a Legislatura de 2021/2024 e dá outras providências e PARECER da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de Resolução nº 003/2020 de 

03 de agosto de 2020, que fixa o subsídios dos vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de 

Prainha para a Legislatura de 2021/2024 e dá outras providências. Não havendo mais matérias para 

apresentação. O Presidente franqueou a palavra. Não havendo quem se pronunciar no Pequeno 

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

palavra o vereador Agnaldo Magno. Saudou a todos. Agradeceu os funcionários e Parlamentares pelo 

empenho ao buscar cumprir seus respectivos papéis nesta Casa de Leis. Retratou-se por discussões 

acaloradas durante Sessões. Agradeceu aos seus eleitores por terem dado a ele mais uma vez a 

oportunidade de trabalhar pelo bem comum. Prometeu que sempre estará buscando melhorias para 

toda população Prainhense. Lembrou que muitas vezes, segundo ele, o papel de um vereador é mal 

interpretado ao se cobrar aquilo que não é de competência do Legislativo. Mas que sempre estará 

pronto para realizar seu trabalho como Parlamentar desta Casa. Em seguida agradeceu e finalizou. 

Usou da palavra o vereador Ivan Farias. Saudou a todos. No uso da palavra, explicou o motivo que o 

levará a não dar voto favorável ao Projeto de Lei nº 008/2020 e fez críticas. Mencionou ainda que, 

não é contra um bom salário, mas, que não acha justo os Secretários terem salários, que segundo ele, 
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são exorbitantes. Declarou ainda que, obras feitas no Município foram obtidas através de recursos 

oriundos do Governo Estadual e Federal. Fez críticas ao Poder Executivo e a Secretários Municipais. 

Congratulou-se com o vereador Presidente Edson Guerra e finalizou desejando um Feliz Natal e 

Próspero Ano Novo a todos. Usou da palavra o vereador Josué Nascimento. Saudou a todos. Fez 

agradecimentos a Deus e a todos os seus eleitores. Ressaltou ainda que, ser um Agente Político nos 

dias atuais não é fácil, porém acredita que exercer tal função é providência divina. Lembrou ações 

feitas em todo o Município através de articulações deste Poder. Continuou dizendo que, foi um 

vencedor por nunca ter perdido uma eleição e que agradece a Deus por isso. Mencionou sua nova 

jornada como Vice-Prefeito. Pediu que o Legislativo e o Executivo possam caminhar juntos para 

conquistar melhorias para o Município. Retratou-se por discussões acaloradas em Plenária. Fez 

promessas de melhorias para regiões mais longínquas do Município. Lembrou que o Servidor Público 

é um Agente a serviço do povo. Finalizou parabenizando o vereador Presidente Edson Guerra, pelo 

trabalho realizado como Gestor Legislativo. Usou da palavra o vereador José Benedito Furtado. 

Saudou a todos. Congratulou o vereador Josué Nascimento pela conquista de se tornar Vice-Prefeito 

Municipal e fez agradecimentos.  Se disse feliz por estar no seu terceiro mandato e ainda ter sido o 

vereador mais votado. Reportou-se ao vereador Orivaldo Ferreira para tratar das dificuldades 

enfrentadas na U.M.S. Wilson Ribeiro e fez cobranças. Pediu que ao tomar posse de seu novo Cargo, 

o então vereador Josué Nascimento, possa cobrar, segundo ele, um olhar mais humano do então 

prefeito reeleito Davi Xavier para a saúde do Município. Mencionou que durante campanha teve a 

oportunidade de conhecer as dificuldades enfrentadas nas regiões do Município. Cobrou a 

recuperação do ramal do Jiju, trecho da PA até as proximidades da região Jauarí. Cobrou recuperação 

de escolas e melhorias para as estradas em todo o Município. Mencionou as ações feitas no Município 

de Prainha através de seus requerimentos. Criticou o Deputado Estadual Ozório Juvenil e o Poder 

Executivo. Parabenizou os Parlamentares pelos trabalhos realizados no Legislativo. Cobrou 

melhorias na estrada de Vista Alegre do Cupim. Fez pedido ao vereador Josué Nascimento que 

segundo ele, o mesmo quanto Vice-Prefeito não se recuse a prestar esclarecimentos a população e ao 

Poder Legislativo. Desculpou-se pelas discussões acaloradas em Sessão. Em seguida. Agradeceu e 

finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo Ferreira. Saudou a Todos. No uso da fala. Agradeceu 

pela oportunidade de estar caminhando para o sexto mandato como vereador. Mencionou que, 

segundo ele, sempre foi muito presente como Parlamentar e lutou pelos direitos da população. 

Declarou que todas as obras que estão em construção serão concluídas. Lembrou parcerias feitas entre 

Estado e Município para proporcionar melhorias a região Prainhense. Ressaltou projetos realizados 

em todo o Município. Disse ainda que já há recurso disponível para trabalhar no Distrito de Santa 

Maria do Uruará e solucionar as problemáticas que a região apresenta. Parabenizou o Deputado 

Ozório Juvenil pela parceria e rebateu críticas feitas ao deputado pelo vereador José Benedito. Citou 

obras feitas na Margem Direita do Município e na Margem esquerda. Mencionou desvio de recursos 

públicos em Gestões anteriores para a construção do Estádio e que segundo ele, na Gestão vigente, 

os recursos conquistados para esse projeto estão sendo empregado com responsabilidade. Agradeceu 

em nome de sua esposa, a todos os eleitores que ajudaram a reelege-lo e a reeleger o Prefeito 

Municipal. Retratou-se por discussões acaloradas em Sessões. Finalizou dizendo que muito será feito 

a partir de 2021, através da Gestão do então Prefeito reeleito Davi Xavier. Usou da palavra o vereador 

Presidente Edson Guerra. Saudou a todos. No uso da palavra disse estar com sensação de dever 

cumprido. Agradeceu a todos os Pares. Lembrou que haverá novos Parlamentares a partir de 2021 e 

com isso novos projetos. Dirigiu sua fala ao vereador Josué Nascimento e Agradeceu o 

reconhecimento do mesmo. Mencionou o projeto NACI – Núcleo de Apoio ao Cidadão, ao qual já 

beneficiou 1.812 pessoas com as cédulas de identidade e completou sua fala, agradecendo a todos os 
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funcionários da Casa Legislativa, que segundo ele, contribuíram para o sucesso dos trabalhos 

legislativos. Em seguida. Agradeceu e finalizou. Não havendo mais quem se pronunciar, passou-se 

para a Ordem do dia. foram apresentadas as seguintes matérias para aprovação: PARECER da 

Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao Projeto de Resolução nº 003/2020 de 03 de agosto 

de 2020, que “fixa os subsídios dos vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de Prainha para 

a Legislatura de 2021/2024 e dá outras providências”. Que posto em discussão e votação foi aprovado 

por unanimidade; PARECER da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao 

Projeto de Resolução nº 003/2020 de 03 de agosto de 2020, que “fixa o subsídios dos vereadores e 

do Presidente da Câmara Municipal de Prainha para a Legislatura de 2021/2024 e dá outras 

providências”. Que posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade; Projeto de 

Resolução 003/2020, de 03 de agosto de 2020; que “fixa os valores dos subsídios dos vereadores da 

Câmara Municipal de Prainha para a legislatura de 2021 a 2024 e dá outras Providências”. Que 

posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade; PARECER da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de Lei nº 003/2020, que “Denomina unidade Básica de 

Saúde – UBS, construída na Sede do Município de Prainha”. Que posto em discussão e votação foi 

aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 003/2020, de 26 de maio de 2020 que “denomina 

Unidade Básica de Saúde – UBS, construída na Sede do Município de Prainha”. Que posto em 

discussão e votação foi aprovado por unanimidade; PARECER da Comissão de Finanças e 

Orçamento, referente ao Projeto de Lei nº 008/2020 de 02 de dezembro de 2020, que “dispõe acerca 

da fixação dos valores dos subsídios e das diárias pagas a Agentes Políticos no âmbito do Município 

de Prainha através do estabelecimento do teto de subsídio do Prefeito Municipal; do Vice – Prefeito 

Municipal; dos Secretários do Governo Municipal; determinando outras providências para fixação 

das diárias pagas aos Agentes Políticos”. Que posto em discussão e votação foi aprovado com seis 

votos a favor e um voto contra, sendo o voto do vereador Ivan Farias; PARECER da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de Lei nº 008/2020 de 02 de dezembro de 

2020, que “dispõe acerca da fixação dos valores dos subsídios e das diárias pagas a Agentes Políticos 

no âmbito do Município de Prainha através do estabelecimento do teto de subsídio do Prefeito 

Municipal; do Vice – Prefeito Municipal; dos Secretários do Governo Municipal; determinando 

outras providências para fixação das diárias pagas aos Agentes Políticos”. Que posto em discussão e 

votação foi aprovado com seis votos a favor e um voto contra, sendo o voto do vereador Ivan Farias 

e Projeto de Lei nº 008/2020 que “dispõe acerca da fixação dos valores dos subsídios e das diárias 

pagas aos Agentes Políticos no âmbito do Município de Prainha através do estabelecimento do teto 

de subsídios do Prefeito Municipal; determinando outras providências para fixação das diárias 

pagas aos Agentes Políticos”. Que posto em discussão e votação foi aprovado com seis votos a favor 

e um voto contra, sendo o voto do vereador Ivan Farias. Não havendo mais matérias para aprovação. 

O Presidente deu por encerrada a presente Sessão, convidando os senhores vereadores para a sessão 

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. 
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