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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA 

DO PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PRAINHA. 

Aos onze 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, 

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 (2 Coríntios 5:7), que diz: “Porque vivemos 

por fé, e não pelo que 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: Requerimento de nº 009/2021 e nº 010/2021 de autoria do 

vereador Elias Ferreira Campos; Requerimento de nº 010/2021 e nº 012/2021 de autoria do 

vereador José Antônio Mágno da Rocha; Requerimento de nº 009/2021 e nº 010/2021 de autoria 

do vereador Enoc Pereira do Nascimento; Requerimento de nº 010/2021 e nº 011/2021 de 

autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado; Requerimento de nº 007/2021 e nº 

008/2021 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha; Requerimento de nº 006/2021 e 

nº 007/2021 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira; Requerimento em CONJUNTO 

de nº 008/2021 de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos, Helenilce Guedes Pereira, 

Hugo Roberto Rebelo Rocha, José Benedito da Silva Furtado e Ozires Miranda Queiroz; 

Requerimento em CONJUNTO de nº 007/2021 de autoria dos vereadores Elias Ferreira 

Campos, Ewerton Pacheco Jardim, Helenilce Guedes Pereira, Hugo Roberto Rebelo Rocha, 

José Benedito da Silva Furtado e Ozires Miranda Queiroz; e Ofício de nº 036/2021 CMP/GP, 

do Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, Orivaldo Oliveira Ferreira que encaminha 

Projeto de Lei, que dispõe sobre a mudança de denominação da Escola de Ensino Fundamental 

Diogo Moraes Braga, para Escola de Ensino Fundamental Sérgio da Graça Amaral Pingarilho. 

Não havendo mais matérias para a apresentação, o Presidente fez uso da palavra. Pediu a 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que apresentem parecer da referida comissão, 

sobre o Projeto Lei Nº 001/2021, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social – CACS, do orçamento do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 

FUNDEB. O vereador Agnaldo Teles Mágno fez requerimento verbal, alinhado com os 

vereadores Enoc Pereira do Nascimento e José Antônio Mágno da Rocha, solicitando que as 

aulas aconteçam na modalidade presencial. O Presidente fez uso novamente da palavra para 

pedir cautela dos nobres pares, pois o município ainda enfrenta um momento de pandemia, e 

apresentou recentemente um aumento de casos de coronavírus. O vereador Enoc Pereira do 

Nascimento também usou da palavra. Apresentou o relatório da secretaria municipal de saúde 

com o atual panorama dos casos de coronavírus no município. Disse que não se deve causar 

alarme na população. O vereador José Antônio Mágno da Rocha fez um requerimento verbal 

para solicitar que o Secretário de Educação seja convocado para prestar esclarecimentos sobre 
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questões referentes a Educação de Prainha. O vereador Elias Ferreira Campos fez uso da palavra 

para agradecer a manutenção dos Projetos Salta-Z, uma solução alternativa coletiva 

simplificada de tratamento de água para consumo humano, realiza por meio da Fundação 

Nacional de Saúde – FUNASA, segundo ele uma demanda de sua iniciativa. Em seguida 

externou contentamento com a homenagem que será feita pelo Poder Executivo ao Sr. Mauro 
Luís Borges dos Santos (in memoriam), que dará nome a praça de lazer do bairro São Sebastião. 

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

Expediente. O Presidente franqueou a palavra. Usou da palavra o vereador José Antônio 

Mágno da Rocha – MDB. Saudou a todos. Parabenizou a atuação dos parlamentares desta casa 

de leis. Ressaltou que com as diversas demandas encaminhadas, agora se faz necessário 

acompanhar e fiscalizar a execução dos trabalhos que estarão sendo realizados no município. 

Disse que em resposta à demanda solicitada, o município já tem uma visita agendada com o 

representante da Equatorial Energia. Externou felicidade com as conquistas alcançadas. Em 

seguida agradecer finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Magno – PSC. 

Cumprimentou a todos. Parabenizou a atuação da secretaria de saúde do município de Prainha 

por ação realizada nas comunidades ribeirinhas; disse que acompanhou todos os trabalhos 

realizados em atendimento à população. Parabenizou os parlamentares pelo empenho nas 

atividades legislativas. Se reportou ao vereador Elias Ferreira Campos destacando a sua 

trajetória profissional. Criticou a atual situação de enfrentamento ao coronavírus no município 

de Prainha, pois segundo ele a flexibilização deve se estender as atividades escolares, que ainda 

estão suspensas na modalidade presencial. Ressaltou que a educação é uma atividade 

considerada por ele como essencial, por isso requer o retorno das aulas na modalidade 

presencial com todos os cuidados necessários. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador Ozires Miranda Queiroz – PDT. Saudou a todos. Corroborou com o vereador Agnaldo 

Teles Magno quanto a atual situação de enfrentamento ao coronavírus no município de Prainha. 

Também solicitou o retorno das aulas na modalidade presencial com todos os cuidados 

necessários; e, consequentemente a aplicação do processo seletivo da Educação no município 

de Prainha, que segundo ele, não pode ser mais adiado. Se reportou a reunião realizada no 

presente dia, disse que a reunião foi comprometida pela falta de espaço para os vereadores se 

se pronunciassem fazendo questionamentos pertinentes aos interesses da população. Disse que 

a secretaria de produção tem orçamento previsto pela LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 

do município. Citou o município de Porto de Moz como exemplo de gestão, no que se refere a 

geração de emprego e renda. Disse que a população rural vem abandonando as atividades do 

campo por falta de ações do poder executivo municipal que fomentem este setor produtivo. 

Lamentou a falta de oportunidade de emprego e renda no município. Parabenizou os vereadores 

pelas demandas encaminhadas através de reuniões oficiais realizadas em Belém e Santarém, 

que visam buscar soluções para o município de Prainha. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra 

o vereador Enoc Pereira do Nascimento. Cumprimentou a todos. Afirmou que não há aumento 

de caso de coronavírus no Distrito de Boa Vista do Cuçarí. Reforçou o pedido de retorno das 

aulas na modalidade presencial. Leu o boletim diário dos casos de coronavírus no município de 

Prainha. Destacou suas as demandas apresentadas e encaminhadas no decorrer das sessões 

ordinárias. Disse que esteve com os vereadores José Antônio Magno da Rocha, Ewerton 

Pacheco Jardim, Agnaldo Teles Magno e Sebastião Góes Furtado Filho, em reunião com 

representantes do Poder Executivo. Se reportou ao Vereador Ozires Miranda Queiroz, e disse 

que os problemas do município não são somente da atual gestão. Agradeceu e finalizou. Usou 

da palavra o vereador Elias Ferreira Campos – PSD. Cumprimentou a todos. Se reportou ao 
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líder do governo, citou a lei de acesso à informação, pediu respostas Poder Executivo sobre as 

demandas encaminhadas e que até o momento não foram atendidas. Também fez referência a 

reunião realizada no presente dia; citou alguns resultados, como: a criação do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável – CMDRS e a criação do Fórum 

Permanente de Cidades Inteligentes, inicialmente com foco no PPA – Plano Plurianual. Se 
colocou à disposição dos nobres pares. O vereador José Antônio Magno da Rocha, pediu uma 

parte; foi concedido. Pediu a secretaria desta Casa de Leis para que oficialize o pedido de 

informação do vereador Elias Ferreira Campos, no que se refere a ausência de resposta do Poder 

Executivo municipal sobre as demandas encaminhadas. Em retomada, o vereador Elias Ferreira 

Campos, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Sebastião Góes Furtado Filho – 

MDB. Cumprimentou a todos. Ressaltou que os vereadores desta Casa de Leis estão em 

atividade constante, afim de solucionarem as demandas do município de Prainha. Se colocou à 

disposição dos nobres pares. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Benedito 

da Silva Furtado – PRTB. Saudou a todos. Se reportou o vereador Elias Ferreira Campos, 

agradeceu pela iniciativa da reunião realizada no presente dia, disse que está à disposição do 

nobre vereador. Criticou o secretário de obras do município, pois segundo ele, o mesmo não 

apresentou soluções para a secretaria durante o pronunciamento na reunião. Disse que falta 

atuação política da gestão municipal. Pediu planejamento do Poder Executivo municipal para 

o desenvolvimento das atividades do setor produtivo e de agricultura. Criticou a atuação do 

representante da Emater – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, e as ações 

desempenhadas pela entidade no município de Prainha. Em seguida se reportou ao Deputado 

Estadual Júnior Hage, que trará nos próximos meses para o município o Balcão de Direitos, 

programa de Políticas Públicas da Defensoria do Estado do Pará que leva a cidadania ao alcance 

do cidadão. Solicitou reunião com secretário de educação, para obter esclarecimentos em 

resposta ao Ofício de nº 016/2021 – CMP/JBSF, sobre a iminente desativação da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Majarizinho, situada na comunidade Majari, PA-254, zona 

rural do município de Prainha. O vereador José Antônio Magno da Rocha, pediu uma parte; foi 

concedido. Pediu a secretaria desta Casa de Leis para que oficialize o pedido de informação do 

vereador José Benedito da Silva Furtado, no que se refere a iminente desativação da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Majarizinho. Em retomada, o vereador José Benedito da 

Silva Furtado, agradeceu e finalizou. Usou da palavra a vereadora Helenilce Guedes Pereira – 

PSDB. Saudou a todos. Parabenizou a iniciativa do vereador Elias Ferreira Campos pela reunião 

realizada no presente dia. Se reportou ao líder do governo para pedir esclarecimento sobre o 

funcionamento da unidade do CRAS – Centro de Referência em Assistência Social de Santa 

Maria do Uruará, que segundo ela se encontra fechada. O vereador José Antônio Magno da 

Rocha, pediu uma parte; foi concedido. Pediu a secretaria desta Casa de Leis para que oficialize 

o pedido de informação da vereadora Helenilce Guedes Pereira, sobre o funcionamento da 

unidade do CRAS – Centro de Referência em Assistência Social de Santa Maria do Uruará. Em 

retomada, a vereadora Helenilce Guedes Pereira, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha – PRTB. Cumprimentou a todos. Criticou o abandono 

das máquinas por parte da Secretaria de Obras; solicitou providências. Pediu a aplicação do 

Processo Seletivo da Educação no município de Prainha. Agradeceu e finalizou. Usou da 

palavra o vereador Ewerton Pacheco Jardim – DEM. Saudou a todos. Se colocou à disposição 

dos nobres parlamentar. Agradecer ao prefeito pelo atendimento de demandas encaminhadas 

pelo referido parlamentar. Criticou a situação das máquinas da Secretaria de Obras no Distrito 

de Santa Maria do Uruará. Em seguida agradeceu finalizou. Usou da palavra o vereador 
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Orivaldo Oliveira Ferreira – MDB. Cumprimentou a todos. Também parabenizou o vereador 

Elias Ferreira Campos pela iniciativa da reunião realizada no presente dia. Ressaltou que a 
reunião foi muito proveitosa. Pediu compreensão e sabedoria dos parlamentares, para que a 

partir dos resultados desta reunião possam traçar metas e objetivos para o desenvolvimento de 

suas atividades legislativas. Discordou do vereador Ozires Miranda Queiroz, no que se refere a 

comparação feita entre os municípios de Porto de Moz e Prainha. Disse que são realidades 

totalmente distintas, e que, portanto, não cabe tal comparação. Destacou que atendeu a ligação 

do Senador Jader Barbalho em resposta às demandas encaminhadas em reunião feita na viagem 

a capital do Estado, como a construção da escola na comunidade de São Paulo na região de 

Santa Maria do Uruará, construção da Unidade de Saúde do Distrito de Santa Maria do Uruará, 

e a garantia do convênio para aquisição de combustível para fazer recuperação e manutenção 

das estradas também na região de Santa Maria do Uruará. 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 007/2021 do vereador Elias Ferreira Campos, que 

solicita à Mesa Diretora o mesmo tratamento dado à Presidência e Mesa Diretora quando tratar-

se de acompanhamento em fiscalizações e divulgação, em qualquer mídia social da Câmara de 

Vereadores, das matérias de interesse do município de Prainha-PA; e Requerimento de nº 

008/2021 do vereador Elias Ferreira Campos, que solicita à Mesa Diretora a aquisição de 

equipamentos de sonorização capazes de melhorar a transmissão em tempo real das sessões e 

outros eventos que possam vir a serem realizados na Câmara Municipal de Vereadores de 

Prainha, afim de dar maior clareza e entendimento das sessões ao público que acompanha pelas 

redes sociais; que colocados em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. O 

vereador José Antônio Magno da Rocha, pediu uma parte; foi concedido. Perguntou à 

Presidência da Mesa Diretora sobre a viabilidade financeira de atender ao requerimento do 

vereador Elias Ferreira Campos. Em resposta, o Presidente disse que orçamento da Câmara 

Municipal já está fechado, e que no momento não é possível atender de imediato esta 

solicitação. Requerimento de nº 005/2021 do vereador Sebastião Góes Furtado Filho, que 

solicita a construção do microssistema de abastecimento de água na comunidade Jupindá, 

município de Prainha-PA; e Requerimento de nº 006/2021 do vereador Sebastião Góes Furtado 

Filho, que solicita a construção do microssistema de abastecimento de água na comunidade 

Andirobal, região do Itamucurí, município de Prainha-PA; que colocados em discussão e 

votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento de nº 008/2021 do vereador Ozires 

Miranda Queiroz, que solicita redutor de velocidade (lombada) e faixa de pedestres nos 

seguintes locais: na proximidades da Escola José Alfredo da Silva Hage à Nova Praça na 

Travessa Benjamin Constant e faixa de pedestres nas proximidades da Creche São Tomé na 

Travessa Curuá do Sul, na sede do município de Prainha-PA; e Requerimento de nº 009/2021 

do vereador Ozires Miranda Queiroz, que solicita a construção de um Porto de embarque e 

desembarque de animais bovinos, suínos, equinos, bubalinos, entre outros, na sede do 

município de Prainha-PA; que colocados em discussão e votação, foram aprovados por 

unanimidade. Requerimento de nº 007/2021 do vereador Enoc Pereira do Nascimento, que 

solicita o empiçarramento do bairro Planalto até o bairro Ponta Grande com a rua Eduardo 

Ferreira, no Distrito de Boa Vista do Cuçarí (margem direita), do município de Prainha-PA; e 

Requerimento de nº 008/2021 do vereador Enoc Pereira do Nascimento, que solicita construção 

de Trapiche no Distrito de Boa Vista do Cuçarí, município de Prainha-PA; que colocados em 

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

vereador José Antônio Mágno da Rocha, que solicita melhorias e manutenção dos trechos 
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críticos dos seguintes ramais: Ramal do Cacoal, Ramal do Escondido I e II, além da recuperação 

de 05 (cinco) pontes de pequeno porte do Ramal do Escondido I, na região da Colônia de Cima, 

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

unanimidade. Requerimento de nº 014/2021 do vereador José Benedito da Silva Furtado, que 

requer a construção de Trapiche medindo 200 (duzentos) metros de comprimento, na 
Comunidade Monte Sião – Anema de Baixo, localizada no Rio Anema, zona rural do município 

de Prainha-PA; e Requerimento de nº 015/2021 do vereador José Benedito da Silva Furtado, 

que requer a construção de Trapiche de embarque e desembarque no Distrito de Boa Vista do 

Cuçarí, município de Prainha-PA; que colocados em discussão e votação, foram aprovados por 

unanimidade. Requerimento em CONJUNTO de nº 005/2021 dos vereadores Elias Ferreira 

Campos, José Benedito da Silva Furtado e Ozires Miranda Queiroz; que colocado em discussão 

e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento em CONJUNTO de nº 006/2021 dos 

vereadores Elias Ferreira Campos, José Benedito da Silva Furtado e Ozires Miranda Queiroz; 

que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento de nº 

005/2021 do vereador Agnaldo Teles Mágno, que solicita 07 (sete) luminárias para a praça da 

escola, na comunidade de Santíssima Trindade, zona rural município de Prainha-PA; 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, 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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