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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PRAINHA. 

Aos doze 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, 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 (Lucas 12:34), que diz: “Porque, onde estiver o vosso tesouro, ali estará 

também o vosso coração”. 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: Aviso da Empresa Equatorial Energia, comunicando o 

desligamento programado do fornecimento e energia no dia 17 de maio 2021, das 09:00 às 

15:00 horas; Ofício nº 001/2021 ATM/CMP, de autoria do vereador Agnaldo Teles Mágno, que 

solicita Cursos de Capacitação Profissionalizante para os servidores da Câmara Municipal de 

Prainha; Ofício de nº 036/2021– CMP/GP, do vereador Presidente, Orivaldo Oliveira Ferreira, 

que encaminha Projeto de Resolução nº 001/2021 de 06 de maio de 2021; Requerimento de nº 

008/2021 e nº 009/2021 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira; Requerimento de nº 

009/2021 e nº 010/2021 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo da Rocha; Requerimento de 

nº 012/2021 e nº 013/2021 de autoria do vereador José Benedito da Silva; Requerimento de nº 

013/2021 de autoria do vereador José Antônio Mágno da Rocha; Requerimento de nº 007/2021 e nº 

008/2021 de autoria do vereador Sebastião Góes Furtado Filho; e Requerimento de nº 007/2021 de 

autoria do vereador Agnaldo Teles Mágno. Não havendo mais matérias, o Presidente franqueou 

a palavra. O vereador Agnaldo Teles Mágno, usou da palavra para pedir a retirada do 

requerimento verbal feito em sessão anterior que solicitava o retorno das aulas na modalidade 

presencial. Em seguida o vereador Elias Ferreira Campos, fez uso da palavra para parabenizar 

a todos os profissionais de saúde em especial aos enfermeiros que nesta data comemoram o dia 

internacional da enfermagem, também agradeceu ao Prefeito Municipal e seus secretários que 

compareceram em importante reunião com o poder legislativo no presente dia. O vereador José 

Benedito da Silva Furtado, usou da palavra também para parabenizar a todos os profissionais 

de saúde, técnicos de enfermagem, e, em especial aos enfermeiros, que no dia internacional da 

enfermagem são homenageados pelas contribuições que fazem para a sociedade. 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 Agnaldo Teles Mágno – PSC. 

Cumprimentou a todos. Agradeceu a presença o prefeito municipal e seus secretários que 

estiveram presentes na reunião com o Poder Legislativo realizada no dia atual. Parabenizou a 

todos os enfermeiros (as) pelo dia internacional da enfermagem. Leu uma mensagem em 

homenagem a estes profissionais. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Enoc 

Pereira do Nascimento – PSDB. Cumprimentou a todos. Agradeceu a presença o prefeito de 

Prainha e seus secretários municipais que estiveram na reunião citada anteriormente. 
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Parabenizou os profissionais de saúde e enfermeiras do município. Leu versículo bíblico que 

está em Isaias 64:4, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra a vereadora Helenilce 

Guedes Pereira – PSDB. Saudou a todos. Se dirigiu ao líder do governo. Pediu providências do 

poder executivo para a recuperação do ramal da comunidade Palhal. Solicitou à secretaria de 

obras recuperação, ampliação e ordenamento dos cemitérios de Santa Maria do Uruará. 
Também pediu expansão da rede de distribuição de água nos bairros Bacabal e Miritizal. 

Solicitou recuperação da pista de pouso das aeronaves no distrito de Santa Maria do Uruará. 

Disse que vai requerer a construção de uma praça de lazer na área que abrange o local de 

embarque e desembarque fluvial em Santa Maria do Uruará. Em seguida, se reportou ao 

Deputado Estadual Júnior Hage, que trará nos próximos meses para o Distrito de Santa Maria 

do Uruará o Balcão de Direitos, programa de Políticas Públicas da Defensoria do Estado do 

Pará, que levará a cidadania ao alcance do cidadão. Também agradeceu ao referido deputado 

por moção apresentada na Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA, que garantirá 

em breve a construção de escolas de ensino médio em Santa Maria do Uruará e Boa Vista do 

Cuçarí. Agradeceu a presença do prefeito e seus secretários na reunião realizada no dia atual, 

ressaltando que foi muito importante todos os esclarecimentos que foram feitos por parte do 

Poder Executivo. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Sebastião Góes Furtado 

Filho – MDB. Cumprimentou a todos. Leu passagem bíblica de Salmos 121. Agradeceu a 

presença do Prefeito e seus secretários que compareceram em reunião realizada no presente dia; 

destacou que foi muito importante todos os esclarecimentos que foram feitos por parte do Poder 

Executivo. Se colocou à disposição dos nobres pares. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra 

o vereador Elias Ferreira Campos – PSD. Cumprimentou a todos. Pelo atendimento de 

demandas requeridas anteriormente, agradeceu ao prefeito e ao secretário de obras pela 

recuperação de ruas do bairro São Benedito, também pelo comprometimento do poder 

executivo com a recuperação dos ramais das Comunidades Cajueiro, Malval e Estrela. Externou 

preocupação com a expectativa gerada na população no que se refere ao processo Seletivo da 

Educação, que no momento está suspenso. Solicitou reunião interna com os parlamentares para 

alinharem seus objetivos. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Antônio 

Mágno da Rocha – MDB. Cumprimentou a todos. Disse que esteve com representante da 

Equatorial Energia em visita técnica que visa a ampliação da rede de distribuição elétrica em 

comunidades rurais do munícipio de Prainha. Convidou os nobres pares para oficializarem a 

SETRAN – Secretaria de Estado de Transporte pedido de pavimentação asfáltica da PA-419 e 

PA-254. Disse que o município perdeu recursos por falta de mobilização. Parabenizou a todos 

os profissionais de saúde, em especial aos enfermeiros que nesta data comemoram o dia 

internacional da enfermagem. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Hugo Roberto 

Rebelo Rocha - PRTB. Saudou ao todos. Agradeceu a presença do prefeito e seus secretários 

municipais que estivera na reunião realizada no dia atual na Câmara Municipal de Prainha. 

Reforçou o requerimento apresentado que solicita reforma do forro da UBS – Unidade Básica 

de Saúde de Boa Vista do Cuçarí. Solicitou caixa d’água e sistema de distribuição de água para 

a comunidade Ipanema. Repudiou ação da secretaria de educação, que segundo ele, somente no 

presente dia disponibilizou o Edital de suspensão do Processo Seletivo da Educação. Agradeceu 

e finalizou. Usou da palavra o vereador Ozires Miranda Queiroz – PDT. Saudou a todos. 

Parabenizou a todos os profissionais de saúde, em especial aos enfermeiros e enfermeiras. Se 

reportou a reunião citada anteriormente, disse que o secretário de saúde não respondeu sobre 

quais são os meios de divulgação oficiais para convocar a população para a vacinação do contra 

o coronavírus no município. Criticou o atendimento da Casa de Apoio de Saúde de Prainha em 
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Santarém, e a falta de assistência para as pessoas que precisam de atendimento de saúde fora 

do domicílio. Fez questionamentos ao poder executivo sobre a atual situação da saúde pública, 

sobre o sucateamento das máquinas da Secretaria de Obras, sobre a péssima situação das ruas 

em todo o município, sobre a distribuição e má qualidade da água no município, sobre a péssima 

situação do matadouro municipal, sobre a falta de Casa de Apoio de Saúde em Belém; dizendo 
que estes são problemas da atual gestão. Disse que dívida do município é decorrente de várias 

gestões. Pediu esclarecimentos sobre as farinheiras que o município possui. Disse que é preciso 

parar de culpar gestões anteriores e agir no momento atual. Se reportou ao líder de governo, 

disse que já foi encaminhado solicitação para o asfaltamento das PA-419 e PA-254 (trecho 

Jatuarana/Limão). Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Benedito da Silva 

Furtado – PRTB. Saudou a todos. Repudiou também a ação da secretaria de educação, porque 

segundo ele, somente no dia atual fora encaminhado os parlamentares o Edital de suspensão do 

Processo Seletivo da Educação. Criticou o Poder Executivo Municipal. Disse que o secretário 

de saúde mentiu quando disse que não tem profissional capacitado para operar a máquina de 

ultrassom no hospital municipal. Parabenizou a AMOSAMUR – Associação de Moradores de 

Santa Maria do Uruará. Corroborou com o vereador José Antônio Mágno da Rocha, segundo 

ele, quanto ao empréstimo milionário do governo do Estado do Pará em que o município de 

Prainha não foi contemplado. Fez lembrar que juntamente com o ex-vereador Ivan da Silva 

Furtado traçaram uma incansável luta pela pavimentação das PA-419 e PA-254 (trecho 

Jatuarana/Limão), e que infelizmente não tiveram apoio da atual gestão. Parabenizou a atuação 

dos parlamentares. Agradeceu a atenção dispensada pelo prefeito na reunião realizada, em 

seguida agradeceu a todos e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira – 

MDB. Cumprimentou a todos. Agradeceu aos nobres parlamentares pela semana de sessões 

ordinárias e pelas reuniões realizadas. Parabenizou os profissionais de saúde, em especial aos 

enfermeiros (as). Se reportou ao vereador Ozires Miranda Queiroz, afirmou que as gestões 

anteriores têm culpa sim nos problemas atuais do município de Prainha. Fez esclarecimentos 

sobre a situação financeira do município, que segundo ele sofre com os desvios de recursos 

públicos de gestões anteriores. Disse que o dinheiro da Orla e da UBS Fluvial, agora está 

fazendo falta. Citou que a gestão atual tem apresentado resultados positivos para o município; 

destacou os diversos avanços na infraestrutura, e principalmente a responsabilidade com o 

dinheiro público. Se colocou à disposição de todos. 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 009/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira 

Campos, que solicita a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 

– CMDRS; e Requerimento de nº 010/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos, que 

solicita recuperação de parte da Travessa Augusto Montenegro, do trecho que vai da frente da 

UNAMA até as proximidades da Escola de 1º Grau Pretextato da Costa Alvarenga; que 

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

010/2021 de autoria do vereador José Antônio Mágno da Rocha, que solicita melhorias e 

manutenção do Ramal do Traíra – Região da Colônia, município de Prainha; e Requerimento 

de nº 012/2021 de autoria do vereador José Antônio Mágno da Rocha, que solicita recuperação 

da ponte São Pedro, no bairro Liberdade – sede do município de Prainha; que colocados em 

discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento de nº 009/2021 de 

autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento, que solicita a aquisição de Caixa D’água com 

toda a tubulação para a Comunidade de Ipanema, região do Ipanema, município de Prainha; e 

Requerimento de nº 010/2021 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento, que solicita 
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construção de uma escola com duas salas de aula, refeitório, copa, banheiro, e secretaria, na 

comunidade Pisa Forte de Cima, margem direita do município de Prainha; que colocados em 

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

autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha, que solicita a implantação de um 

microssistema de abastecimento de água na comunidade Paraíso, região do Itamucuri, no 
município de Prainha; e Requerimento de nº 008/2021 de autoria do vereador Hugo Roberto 

Rebelo Rocha, que solicita aterro na Baixinha localizada na comunidade Paraíso, região do 

Itamucuri, no município de Prainha; que colocados em discussão e votação, foram aprovados 

por unanimidade. Requerimento de nº 010/2021 de autoria do vereador José Benedito da Silva 

Furtado, que requer a construção de uma escola com 04 (quatro) salas de aula, na Comunidade 

Três Irmãos, localizada na região do Guajará, zona rural do município de Prainha-PA; e 

Requerimento de nº 011/2021 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado, que requer 

a construção de uma escola com 02 (duas) salas de aula, na Comunidade Santo Antônio, 

localizada no Rio Tamuataí, zona rural do município de Prainha-PA; que colocados em 

discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento de nº 006/2021 de 

autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira, que solicita construção de um sistema de 

abastecimento de água, no bairro São Francisco, Distrito de Santa Maria do Uruará, município 

de Prainha; e Requerimento de nº 007/2021 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira, 

que solicita construção de uma escola com 04 (quatro) salas de aula, 01 (uma) secretaria, 01 

(uma) cozinha com cantina e 02 (dois) banheiros na Comunidade São Paulo, no município de 

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

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; que colocado em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. 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; que colocado em discussão 

e votação, foi aprovado por unanimidade. PARECER – Nº 001/2021, Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final, 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; 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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