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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA 

DO PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PRAINHA. 

Aos dez 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, Enoc Pereira do Nascimento – PSDB, Ewerton Pacheco Jardim – DEM, 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 (Jó 8:20), que diz: “"Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro, e não 

fortalece as mãos dos que fazem o mal”. 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 028/2021 PMP/SEMAP, 

Secretaria de Administração, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentaria para o exercício do ano de 2022; Ofício Circular 004/2021 GP/CMP, do Gabinete 

da Presidência da Câmara Municipal, que convida para sessão especial à ser realizada no dia 

11/05/2021, às 09h, no plenário da Câmara Municipal de  Prainha, que atende à requerimento 

de nº 005/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos; Requerimento de justificativa de 

ausência de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira; Indicação de nº 001/2021, de 

autoria do vereador José Antônio Mágno da Rocha, referente a proposta de sinalização das vias 

públicas urbanas da sede do município de Prainha; Requerimento de nº 011/2021 do vereador 

José Antônio Mágno da Rocha; Requerimento de nº 008/2021 e nº 009/2021 do vereador Ozires 

Miranda Queiroz; Requerimento de nº 007/2021 e nº 008/2021 do vereador Elias Ferreira 

Campos; Requerimento de nº 005/2021 e nº 006/2021 do vereador Sebastião Góes Furtado 

Filho; Requerimento de nº 007/2021 e nº 008/2021 do vereador Enoc Pereira do Nascimento; 

Requerimento de nº 014/2021 e nº 015/2021 do vereador José Benedito da Silva Furtado; 

Requerimento em CONJUNTO de nº 005/2021 dos vereadores Elias Ferreira Campos, José 

Benedito da Silva Furtado e Ozires Miranda Queiroz; Requerimento em CONJUNTO de nº 

006/2021 dos vereadores Elias Ferreira Campos, José Benedito da Silva Furtado e Ozires 

Miranda Queiroz; e Requerimento de nº 005/2021 do vereador Agnaldo Teles Mágno. O 

Presidente franqueou a palavra. O vereador José Benedito da Silva Furtado uso da palavra; 

solicitou a inclusão do Ofício de nº 014/2021 e Ofício de nº 015/2021, ambos de sua autoria, 

que requerem do Poder Executivo informações sobre todos os processos licitatórios referentes 

a obras de construção de pontes e sobre todos os processos licitatórios referentes a obras de 

construção de escolas no município de Prainha, respectivamente; assinados em conjunto com 

os vereadores Elias Ferreira Campos e Ozires Miranda Queiroz. Não mais havendo quem se 

pronunciasse no Pequeno Expediente. Passou-se para o Grande Expediente. O Presidente 

franqueou a palavra. Usou da palavra o vereador Ozires Miranda Queiroz – PDT. Saudou a 

todos. Questionou o fato do seu requerimento verbal, feito durante pronunciamento em sessão 

anterior, não ter sido oficializado para apresentação na sessão ordinária. O Presidente pediu 

uma parte; foi concedido. Esclareceu que é preciso obedecer a liturgia da sessão ordinária, como 
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assegura o Regimento Interno desta Casa de Leis, entretanto se comprometeu a verificar a 

situação em questão para resolver tal divergência. Em retomada, o vereador Ozires Miranda 

Queiroz, reforçou o requerimento apresentado, que solicita redutor de velocidade (lombada) e 

faixa de pedestres nas principias vias públicas da cidade de Prainha. Se dirigiu ao líder do 

governo e criticou a ausência da Casa de Apoio de Saúde em Belém e falta de assistência para 
as pessoas que precisam de atendimento de saúde fora do domicílio. Pediu providência do poder 

executivo municipal, no que se refere as enchentes que vêm ocorrendo no município de Prainha. 

Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Enoc Pereira do Nascimento – PSDB. 

Cumprimentou a todos. Ressaltou a importância da reunião realizada em Santarém, em que 

solicitaram diversas demandas para o município de Prainha, junto a autoridades estaduais e 

federais. Também destacou o pedido de estatização da estrada da margem direita do município 

de Prainha, que liga Santa Maria do Uruará a Boa Vista do Cuçarí. Em seguida, agradeceu e 

finalizou. Usou da palavra o vereador Sebastião Góes Furtado Filho – MDB. Saudou a todos. 

Também destacou reunião feita com empresários em Santarém afim de buscarem soluções para 

a margem direita do município de Prainha. Citou a viagem feita a capital do Estado em que 

esteve com alguns parlamentares e autoridades de Prainha, reunidos com o Governador do 

Estado e com demais autoridades estaduais e federais, em busca de providências para o 

município de Prainha. Destacou a reunião feita com o Senador Zequinha Marinho, em que 

alcançaram importantes demandas para o município. Pediu união entre os nobres pares. 

Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Elias Ferreira Campos – PSD. 

Cumprimentou a todos. Iniciou sua fala com uma moção de repúdio pelo fato de não ter sido 

comunicado previamente sobre a resposta de ofício pessoal encaminhado a Equatorial Energia, 

em que a referida empresa respondeu ao vereador através do e-mail principal da Câmara 

Municipal de Prainha. Se dirigiu ao líder do governo, pediu providências quanto a demanda 

encaminhada ao executivo, sobre o conserto do motor de luz da comunidade Vila Canaã, Rio 

Vira Sebo, que até o momento não foi atendido. Lamentou cobranças da população de cunho 

assistencialista, pois segundo ele não cabe ao vereador tal ação; ainda sobre o assunto pediu 

mudança de pensamento por parte do povo prainhense para que o município avance e 

desenvolva em todos os aspectos. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Hugo 

Roberto Rebelo Rocha – PRTB. Saudou a todos. Convidou os nobres pares para juntos fazerem 

uma oração, com o intuito de colocarem todos os pedidos na presença de Deus. Sem nada mais 

a tratar, em seguida, orou, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Antônio 

Mágno da Rocha – MDB. Cumprimentou a todos. Citou que em visita a capital do Estado 

obtiveram êxito nas demandas encaminhas ao governo do Estado. Também citou reunião 

realizada na cidade de Santarém junto a autoridades estaduais e federais. Se colocou a 

disposição dos nobres pares. Destacou a Indicação de nº 001/2021, apresentada na referida 

sessão, referente a proposta de sinalização das vias públicas urbanas da sede do município de 

Prainha. Como líder do governo, se reportou ao vereador Ozires Miranda Queiroz; disse que a 

secretaria de obras esteve realizando trabalhos de recuperação de ramais na região da colônia. 

Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado – PRTB. 

Saudou a todos. Reportou-se as comunidades Santíssima Trindade, Espírito Santo, Santo 

Antônio, Andirobal e Guajará, quanto a dificuldade de acesso destes locais, que tem como 

principal via de acesso o rio/igarapé Tamuataí; destacando sua incansável luta em busca de 

soluções para as tapagens recorrentes no rio citado. Repudiou o trabalho ineficiente realizado 

no local das tapagens pelo poder municipal, através da secretaria de obras. Discordou do 

vereador Enoc Pereira do Nascimento quanto a ausência de maquinário no município, afirmou 
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que o que falta é gestão do executivo municipal. Em seguida, corroborou com o vereador Enoc 

Pereira do Nascimento, quanto ao pedido de construção de trapiche no Distrito de Boa Vista do 

Cuçarí. Se reportou ao Distrito de Boa Vista do Cuçarí, disse que já entrou com requerimento 

para a construção do matadouro para atender a população. Agradeceu e finalizou. Usou da 

palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira – MDB. Saudou a todos. Parabenizou o empenho 
dos nobres pares na apresentação e encaminhamento de demandas que buscam soluções para 

os problemas encontrados no município de Prainha. Se referiu a visita feita a capital do Estado. 

Disse que esteve na Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, em busca da continuidade dos 

projetos do Salta-Z. Também esteve na SEDOP – Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Urbano e Obras Públicas, em que encaminharam o pedido de conclusão da obra da caixa d’água 

no bairro São Sebastião. Citou que esteve com comitiva na Companhia de Saneamento do Pará 

– COSANPA, SETRAN – Secretaria de Estado de Transporte e na ALEPA – Assembleia 

Legislativa do Estado do Pará; disse que em todos estes locais alcançaram êxito nas solicitações 

feitas.  Destacou que em reunião com o Governador do Estado do Pará ficou garantido a 

conclusão das obras de pavimentação asfáltica da sede do município e reforçaram o 

compromisso para o asfaltamento do Bairro Açaizal, assim como outras ações de infraestrutura 

a serem realizadas para a manutenção dos trabalhos de pavimentação asfáltica que já foram 

feitos. Falou que solicitou junto ao Deputado Federal Priante a construção de estádio municipal 

após a conclusão da obra do campo de futebol. Se reportou ao vereador José Benedito da Silva 

Furtado; lamentou que o trabalho realizado nas tapagens do rio/igarapé Tamuataí não tenham 

resolvido o problema. O vereador Ozires Miranda Queiroz, pediu uma parte; foi concedido. 

Disse que estará à disposição para contribuir com este trabalho na região do Tamuataí. Em 

retomanda, o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira disse que tomará providências para resolver 

em definitivo essa questão. 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 002/2021 do vereador Sebastião Góes Furtado Filho, que solicita a 

construção de uma Unidade de Básica de Saúde (UBS) na comunidade do Itamucuri, município 

de Prainha – PA; Requerimento de nº 003/2021 do vereador Sebastião Góes Furtado Filho, que 

solicita aterro na frente do Distrito de Boa Vista do Cuçarí, município de Prainha – PA; e 

Requerimento de nº 004/2021 do vereador Sebastião Góes Furtado Filho, que solicita 

manutenção da iluminação pública na margem direita do município de Prainha – PA; que 

colocados em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento de nº 

004/2021 do vereador Enoc Pereira do Nascimento, que solicita providências a respeito das 

falhas no fornecimento de energia na margem direita do município de Prainha – PA; 

Requerimento de nº 005/2021 do vereador Enoc Pereira do Nascimento, que solicita a aquisição 

de uma “ambulancha” para a região de Boa Vista do Cuçarí, município de Prainha – PA; e 

Requerimento de nº 006/2021 do vereador Enoc Pereira do Nascimento, que solicita o 

empiçarramento da estrada que liga Boa Vista do Cuçarí à Comunidade Teixeira na margem 

direita do município de Prainha – PA; que colocados em discussão e votação, foram aprovados 

por unanimidade. Requerimento de nº 007/2021 do vereador José Antônio Mágno da Rocha, 

que solicita a construção de um Sistema de Abastecimento de Água com a capacidade para 

40.000 (quarenta mil) litros, na comunidade São Pedro, limite com o Bairro Liberdade na sede 

do município de Prainha – PA; Requerimento de nº 008/2021 do vereador José Antônio Mágno 

da Rocha, que solicita a construção de Escola com 04 (quatro) salas de aula, na comunidade 

São Pedro, limite com o Bairro Liberdade na sede do município de Prainha – PA; e 

Requerimento de nº 009/2021 do vereador José Antônio Mágno da Rocha, que solicita um 
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relatório completo das obras paralisadas no município de Prainha – PA; que colocados em 

discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento de nº 007/2021 do 

vereador José Benedito da Silva Furtado, que requer a construção de 01 (um) Posto de Saúde 

na Comunidade Ipiranga, localizada na região do Guajará, no município de Prainha – PA; 

Requerimento de nº 008/2021 do vereador José Benedito da Silva Furtado, que requer a 
formulação de Projeto de Lei por parte do Poder Executivo Municipal para a Criação ou 

Implantação da Secretaria Municipal de Pesca na estrutura organizacional do município de 

Prainha – PA; e Requerimento de nº 009/2021 do vereador José Benedito da Silva Furtado, que 

requer a construção de uma escola com 03 (três) salas de aula, na Comunidade Acara-Açu, 

localizada no município de Prainha – PA; que colocados em discussão e votação, foram 

aprovados por unanimidade. Requerimento de nº 007/2021 do vereador Ozires Miranda 

Queiroz, que solicita construção de um Posto de Saúde na Comunidade Xicantã, Zona Rural do 

município de Prainha – PA; que colocado em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento de nº 003/2021 do vereador Agnaldo Teles Mágno, que solicita a 

reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Aristides Borges, localizada no Rio 

Puru, Comunidade São Judas Tadeu, região ribeirinha do município de Prainha – PA; e 

Requerimento de nº 004/2021 do vereador Agnaldo Teles Mágno, que solicita microssistema 

de abastecimento de água, por meio do Projeto Salta-Z, para as comunidades ribeirinhas: 

Itanduba, Fortaleza, São Miguel (Socoró) e São Judas (Vira Sebo), todas no município de 

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

Requerimento de nº 004/2021 do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha, que solicita construção 

de Escola com 04 (quatro) salas de aula na Vila do Pirisca – Comunidade do Itamucuri no 

município de Prainha – PA; Requerimento de nº 005/2021 do vereador Hugo Roberto Rebelo 

Rocha, que solicita construção de Escola com 02 (duas) salas de aula na localidade Poço Azul, 

região do Itamucuri, no município de Prainha – PA; e Requerimento de nº 006/2021 do vereador 

Hugo Roberto Rebelo Rocha, que solicita um sistema de abastecimento de água no Bairro do 

Murucá, localizado na Comunidade do Itamucuri, no município de Prainha – PA; que colocados 

em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais matérias para 

aprovação. O Presidente reforçou o convite, a pedido do vereador Elias Ferreira Campos, para 

a sessão especial a ser realizada o dia seguinte. Sem nada mais a tratar, o Presidente deu por 

encerrada a presente Sessão Ordinária, convidando os senhores vereadores para a sessão do dia 

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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