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ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 

DO PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA 

LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, 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 

dezoito horas, o Senhor Presidente, Orivaldo Oliveira Ferreira, autorizou a chamada dos 

Senhores Vereadores, estavam presentes os Vereadores: Agnaldo Teles Mágno – PSC, Elias 

Ferreira Campos – PSD, Ewerton Pacheco Jardim – DEM, Helenilce Guedes Pereira – PSDB, 

Hugo Roberto Rebelo Rocha – PRTB, José Antônio Mágno da Rocha – MDB, José Benedito 

da Silva Furtado – PRTB, Orivaldo Oliveira Ferreira – MDB, Ozires Miranda Queiroz – PDT 

e Sebastião Góes Furtado Filho – MDB. Constatada a existência de quórum, sob as bênçãos de 

Deus, declarou aberta a presente Sessão. Convocou os nobres pares a ouvirem uma reflexão da 

Bíblia que está em (1 Pedro 3:13-14a), que diz: “Quem há de maltratá-los, se vocês forem 

zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, 

vocês serão felizes”. 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 de nº 032/2021 PMP/SEMAP, Poder Executivo 

Municipal, que encaminha ao Poder Legislativo, Projeto de Lei nº 003/2021, que denomina 

quadra poliesportiva Josimar Brasil Catunda, Projeto de Lei nº 004/2021, que denomina o 

campo de futebol Jader Luíz Rodrigues dos Passos e Projeto de Lei n º 005/2021, que denomina 

praça pública municipal Mauro Luís Borges dos Santos. Requerimento de nº 019/2021 e de nº 

020/2021, de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado; Requerimento de nº 

013/2021, de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha; Requerimento de nº 013/2021 

e de nº 014/2021, de autoria do vereador Elias Ferreira Campos; Requerimento de nº 015/2021, 

de autoria do José Antônio Mágno da Rocha; Requerimento de nº 003/2021 e nº 004/2021, de 

autoria do Orivaldo Oliveira Ferreira. O Presidente franqueou a palavra. Usou da palavra o 

vereador José Antônio Mágno da Rocha para fazer requerimento verbal solicitando que à Mesa 

Diretora encaminhe ofício ao poder executivo solicitando relatório de todos os recursos 

recebidos no primeiro quadrimestre, incluindo também o setor tributário do município. 

Também requereu verbalmente à Mesa Diretora que seja feito levantamento dos arquivos da 

folha de pagamento do executivo municipal e todos os contratos vigentes no município. Não 

havendo quem se pronunciasse no Pequeno Expediente. Passou-se para o Grande Expediente. 

O Presidente franqueou a palavra. Usou da palavra o vereador Elias Ferreira Campos – PSD. 

Saudou a todos. Lamentou a situação das enchentes no município de Prainha. Fez reflexão 

quanto a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei Orçamentária Anual – LOA 

e sobre o Plano Plurianual – PPA, propôs aos seus pares nesta Casa de Leis que promovam 

ações capazes de mitigar ou resolver os problemas que possam vir a surgir sem previsão. Disse 

que o os poderes devem caminhar em igualdade, pois assim pode-se estabelecer autonomia, 

independência e limites. Destacou que é preciso dar a Defesa Civil a capacidade de atuação 

efetiva no município, com intuito promover ações preventivas, de socorro, assistenciais e 

reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os desastres naturais e restabelecer a 

normalidade social. Falou que como vereador tem obrigação de fazer esse município caminhar. 

Pediu mobilização Poder Legislativo. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José 

Antônio Mágno da Rocha – MDB. Saudou a todos. Disse que tem percorrido pelo município 
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acompanhando o cotidiano da população e as possíveis demandas a serem encaminhadas. Se 

reportou a visita técnica realizada na região da colônia de baixo com representante da Equatorial 

Energia para promover a expansão da rede de distribuição elétrica nas comunidades de zona 

rural. Também disse que acompanhou a visita realizada pelo técnico da Companhia de 

Saneamento do Pará – COSANPA nas instalações do município de Prainha. Também destacou 

as ações desempenhadas no decorrer do seu mandato. Parabenizou a atuação da Secretaria de 

Saúde. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Mágno – PSC. 

Cumprimentou a todos. Pediu providências para a iluminação pública do município em alguns 

pontos que se encontram em situação crítica, causando riscos de acidentes e perigo à população. 
Disse que para além da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei 

Orçamentária Anual – LOA e do Plano Plurianual – PPA, o município precisa ter orçamento. 

Criticou as representações políticas do município de Prainha. Se reportou ao vereador José 

Antônio Magno da Rocha; disse que não é a primeira vez que a COSANPA realiza visitas 

técnicas, mediante solicitações e encaminhamento de demandas por parte dos vereadores; 

lamentou que a entidade nunca tenha solucionado de fato os problemas. Agradeceu e finalizou. 

Usou da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado – PRTB. Cumprimentou a todos. 

Se reportou as populações de Boa Vista do Cuçari e Santa Maria do Uruará, disse que esteve 

no município de Mojuí dos Campos defendendo os interesses das comunidades da margem 

direita, junto ao empresário da frota de ônibus que faz linha nesses locais. Criticou a atuação da 

Secretaria de Obras no Distrito Santa Maria do Uruará. Lamentou o sucateamento das máquinas 

da referida secretaria. Criticou o secretário de educação municipal. Disse que os ônibus 

escolares da margem direita do município estão também sucateados. Disse que esteve 

fiscalizando a atuação da ADEPARÁ – Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado 

do Pará, no município de Prainha. Solicitou recuperação e ampliação da E.M.E.I.F. Senador 

Jarbas Goncalves Passarinho. Destacou as ações em conjunto com os municípios da Calha 

Norte.  Se reportou ao ex-vereador Ivan da Silva Farias; agradeceu pelo empenho na luta pelo 

asfaltamento da PA-419. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Sebastião Góes 

Furtado Filho – MDB. Cumprimentou a todos. Destacou que todas as ações desempenhadas 

pelo poder legislativo terão resultados. Disse que a união faz a força. Também falou que está à 

disposição da população. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Hugo Roberto 

Rebelo Rocha – PRTB. Cumprimentou a todos. Externou preocupação quanto a situação da 

escola na Comunidade Terra Preta, Rio Guajará. Criticou a situação das máquinas da secretaria 

de obras. Lamentou a situação da estrada da margem direita. Agradeceu ao Gandor Hage e ao 

Deputado Estadual Júnior Hage pela parceira que proporcionou a aquisição de uma caixa 

d’água com capacidade suficiente para atender a comunidade Ipanema. Agradeceu e finalizou. 
Usou da palavra a vereadora Helenilce Guedes Pereira – PSDB. Saudou a todos. Criticou a 

situação das máquinas da secretaria de obras. Lamentou a situação da estrada da margem direita. 

Criticou a falta de coleta de lixo no Distrito de Santa Maria do Uruará. Solicitou da Secretaria 

de Meio Ambiente providências para solucionar a situação dos animais abandonados e/ou soltos 

na rua. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Ozires Miranda Queiroz – PDT. 

Saudou a todos. Parabenizou a atuação parlamentar do vereador Agnaldo Teles Magno. Criticou 

as ações do Poder Executivo municipal no que se refere a iluminação pública. Disse que é 

preciso desenvolver a atividade de piscicultura no município de Prainha. Disse que o governo 

municipal não tem planejamento de suas ações. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador Ewerton Pacheco Jardim – DEM. Saudou a todos. Disse que o seu desejo é que o 

município cresça e evolua. Destacou que tem cobrado do poder executivo ações por parte de 
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recuperação das estradas da margem. Lamentou e situação das ruas e estradas. Agradeceu ao 

poder executivo pela assistência dada na construção do poço da comunidade Beira Rio, e pelo 

comprometimento de em breve construir o sistema de distribuição de água no referido local. 

Parabenizou a atuação da Secretaria de Saúde. Se colocou à disposição da população. 

Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira – MDB. Saudou 

a todos. Externou contentamento com a disposição e empenho dos vereadores. Criticou os 

desvios de recursos públicos de gestões anteriores. Disse que os parlamentares estão 

conseguindo ir além das diferenças para buscar soluções para o município. Destacou reunião 

realizada com a polícia civil. Agradeceu a mobilização dos parlamentares em busca do 

asfaltamento da PA-419 e estatização de estradas do município. Agradeceu e finalizou. Não 

havendo mais quem se pronunciasse, passou-se para a Ordem do dia. Foram apresentadas as 

seguintes matérias para aprovação: Requerimento de nº 011/2021 de autoria do vereador Elias 

Ferreira Campos, que solicita que a Mesa Diretora promova reunião com o Sr. Michel de Souza 

Martins, gerente regional do SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas e Sr. Edson Magno, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Prainha – 

ACEP, afim de que possam apresentar seus respectivos planos de ações, aos poderes legislativo 

e executivo, empresários e sociedade em geral para o exercício de 2021, para que possam ajudar 

na recuperação econômica do município de Prainha, diante as dificuldades causadas pela 

pandemia; que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 

de nº 014/2021 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha, que solicita melhorias e 

manutenções nos seguintes ramais: Ramal do Coatá e Ramal do Acari, ambos na região da 

colônia de baixo, município de Prainha; que colocado em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento de nº 010/2021 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira, 

que solicita expansão da rede de distribuição de água do bairro Miritizal, no Distrito de Santa 

Maria do Uruará, neste município; e Requerimento de nº 011/2021 de autoria da vereadora 

Helenilce Guedes Pereira, que solicita expansão e manutenção na rede de distribuição de água 

do bairro Bacabal, no Distrito de Santa Maria do Uruará, neste município; que colocados em 

discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento de nº 011/2021 de 

autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha, solicitando aterro na área da estrada que dá 

acesso a comunidade Retiro, na região do Itamucuri, no município de Prainha; e Requerimento 

de nº 012/2021 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha, que solicita rede de 

distribuição de água para a comunidade do Xingu, na região do Itamucuri, no município de 

Prainha; que colocados em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. 

Requerimento de nº 008/2021 de autoria do vereador Agnaldo Teles Mágno, que solicita rampa 

de embarque e desembarque para os pescadores nas proximidades da fábrica de gelo e colônia 

Z-31, na sede do município de Prainha; que colocado em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento de nº 009/2021 de autoria do vereador Sebastião Góes Furtado 

Filho, que solicita microssistema de abastecimento de água para a comunidade do Varadouro, 

na região do Ipanema, zona rural do município de Prainha; que colocado em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento de nº 017/2021 de autoria do vereador 

José Benedito da Silva Furtado, que requer a conclusão da obra de construção da praça de lazer 

com academia ao ar livre, na comunidade Espírito Santo, região do Tamuataí, zona rural do 

município de Prainha-PA; e Requerimento de nº 018/2021 de autoria do vereador José Benedito 

da Silva Furtado, que requer a reforma, ampliação, e construção do muro da E.M.E.I.F. Senador 

Jarbas Goncalves Passarinho, na comunidade Jatuarana, PA-254, zona rural do município de 

Prainha-PA; que colocados em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. 
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Requerimento de nº 003/2021 de autoria do Orivaldo Oliveira Ferreira, que solicita em caráter 

de urgência a recuperação da E.M. E.F. São João – Terra Preta, Comunidade Terra Preta, região 

do Guajará, zona rural do município de Prainha; que colocado em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias para aprovação. O Presidente deu por 

encerrada a presente Sessão Ordinária. 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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