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ATA DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DOS 

TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO DE 

DOIS MIL E VINTE E DOIS, DO PRIMEIRO 

BIÊNIO DA VIGÉSSIMA LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA/PA. 

 

Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 dezoito horas, o mestre de cerimônia convidou 

o Senhor Presidente, Orivaldo Oliveira Ferreira, para compor a Mesa. Em seguida também foram 

convidados para a composição da Mesa os vereadores Agnaldo Teles Mágno – 1º Secretário e José 

Antônio Magno da Rocha – como 2º Secretário; assim como os demais vereadores presentes: Elias 

Ferreira Campos, Enoc Pereira do Nascimento, Ewerton Pacheco Jardim, Hugo Roberto Rebelo 

Rocha, José Benedito da Silva Furtado e Sebastião Góes Furtado Filho. Também convidou para a 

composição da Mesa o Prefeito Municipal de Prainha excelentíssimo senhor Davi Xavier de Moraes 

e o Secretário Municipal de Administração o senhor Edmundo Amaral Pingarilho. Passou a palavra 

ao presidente da Câmara Municipal de Prainha. O presidente sob as bênçãos de Deus declarou aberta 

a presente sessão solene. Franqueou a palavra ao executivo municipal. O senhor Davi Xavier de 

Moraes, Prefeito Municipal leu a Mensagem, de 14 de fevereiro de 2022. Em seguida fez 

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

palavra o Secretário de Administração Edmundo Amaral Pingarilho. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade. Saudou a todos. Falou que é tempo de esperança, no sentindo de esperançar, confiar 

acreditar. Que o ano de 2022 será um ano de muitas oportunidades. Agradeceu e finalizou. Fez uso 

da palavra o vereador Ewerton Pacheco Jardim. Cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus. Destacou 

que se vive uma pandemia há quase dois anos, mas que acredita em dias melhores e que está à 

disposição para lutar pelo povo mais carente. Fez reivindicações ao Exmo. Sr. Davi Xavier de Moraes 

– Prefeito Municipal de Prainha pelas demandas da margem direita do município.  Agradeceu e 

finalizou. Usou da palavra o vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha. Cumprimentou a todos e 

agradeceu a Deus. Iniciou dizendo que se sentiu feliz pela mensagem do Exmo. Sr. Davi Xavier de 

Moraes – Prefeito Municipal de Prainha, onde aprestou os projetos para o ano de 2022.  Agradeceu e 

finalizou. Fez uso da palavra o vereador Agnaldo Teles Magno. Cumprimentou a todos. Agradeceu a 

Deus. Iniciou falando que se sentia feliz por estar iniciando os trabalhos na Casa Legislativa e 

expressou que para o ano de 202, seja um ano de muita luta e realizações em prol da população de 

Prainha. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Enoc Pereira do Nascimento. Saudou a 

todos e agradeceu a Deus. Disse que estava feliz e grato por estar na Casa Legislativa para mais um 

ano lutar pelo povo que elegeu. Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador Sebastião Goes 

Furtado Filho. Saudou a todos e agradeceu a Deus. Iniciou falando que é uma honra está nesta Casa 

defendendo os interesses da população. Mencionou o início dos trabalhos em algumas escolas da 

comunidades da margem direita do município. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 

Elias Ferreira Campos. Cumprimentou a todos. Iniciou seu discurso fazendo críticas à Gestão 

Municipal, falou sobre informatização de processos que permiti conseguir recursos próprios e a falta 

de Gestão no município de Prainha. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Benedito 

da Silva Furtado. Saudou a todos. Iniciou pedindo a proteção de Deus para que os parlamenteares 

possam conduzir os trabalhos e desejou que seja um ano de muitas conquistas para o município de 

Prainha. Se voltou a Gestão Municipal pedindo também proteção para que o prefeito possa trabalhar. 
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Se colocou à disposição para ajudar a melhorar a cidade Prainha. Agradeceu e finalizou. Fez uso da 

palavra o vereador José Antônio Magno da Rocha. Cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus. Falou 

que é com muita honra voltar a tribuna na abertura dos trabalhos. Expressou sua opinião sobre a 

Mensagem do Executivo. Reivindicou ao Prefeito Municipal que o mesmo possa atender e dá mais 

atenção ao vereadores e suas demandas. Destacou é preciso ter esperança, sabedoria para sentir em 

frente, mesmo diante das dificuldades. Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador Orivaldo 

Oliveira Ferreira. Saudou a todos. Agradeceu a Deus. Iniciou dizendo que é uma honra retornar ao 

trabalhos legislativos. Falou sobre o desenvolvimento do município de Prainha. Expressou sobre as 

parcerias que possibilitaram conquistas em prol da população e se colocou à disposição. Em seguida, 

agradeceu e finalizou. 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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