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ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

DO PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PRAINHA. 

Aos vinte e quatro 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. Convocou os nobres pares a ouvirem uma 
reflexão da Bíblia que está em (Filipenses 2:13), que diz: “[...]pois é Deus quem efetua em 

vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele”. 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 nº 033/2021 – PMP/SEMAP, da Secretaria de Administração Municipal, que encaminha 

ao Poder Legislativo, a Lei Nº 111/2021, de 20 de maio de 2021, devidamente sancionada pelo 

Prefeito Municipal; Requerimentos de nº 011/2021 e nº 012/2021, de autoria do vereador Elias 

Ferreira Campos; Requerimento de nº 014/2021, de autoria do vereador José Antônio Mágno 

da Rocha; Indicação nº 002/2021, de autoria do José Antônio Mágno da Rocha; Requerimento 

de nº 011/2021, de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento; Indicação nº 001/2021, de 

autoria do Enoc Pereira do Nascimento; Requerimentos de nº 011/2021 e nº 012/2021, de 

autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha; Requerimentos de nº 010/2021 e nº 011/2021, 

de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira; Requerimento de nº 008/2021, de autoria do 

vereador Agnaldo Teles Mágno; Requerimento de nº 009/2021, de autoria do vereador 

Sebastião Góes Furtado Filho; Requerimentos de nº 017/2021 e nº 018/2021, de autoria do 

vereador José Benedito da Silva Furtado. O Presidente usou da palavra para fazer um 

requerimento verbal em caráter de urgência solicitando a recuperação da escola na comunidade 

Terra Preta, região do Guajará, zona rural do município de Prainha. Usou da palavra o vereador 

Elias Ferreira Campos, para externar seus sinceros sentimentos e se solidarizar com a família 

de Dona Isaura (in memoriam), pelo seu falecimento. Não havendo mais quem se pronunciasse 

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

palavra. Não houve quem se pronunciasse, passou-se para a Ordem do dia. Foram apresentadas 

as seguintes matérias para aprovação: Requerimento de nº 008/2021 de autoria da vereadora 

Helenilce Guedes Pereira, que solicita manutenção da iluminação pública no Distrito de Santa 

Maria do Uruará, neste município; e Requerimento de nº 009/2021 de autoria da vereadora 

Helenilce Guedes Pereira, que solicita ao setor competente, a ordenação, manutenção e 

elaboração de Plano de Ação para reorganização do espaço dos cemitérios de Santa Maria do 

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

Requerimento de nº 007/2021 de autoria do vereador Sebastião Góes Furtado Filho, que solicita 

a criação da Feira de Agricultores e Pescadores do Distrito de Boa Vista do Cuçarí, no 

município de Prainha/PA; e Requerimento de nº 008/2021 de autoria do vereador Sebastião 

Góes Furtado Filho, que solicita construção de uma escola com 06 (seis) salas de aula, 01 (uma) 
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secretaria, 01 (uma) cozinha com cantina e 02 (dois) banheiros, na Comunidade Pirisca, região 

do Itamucuri, neste município; que colocados em discussão e votação, foram aprovados por 

unanimidade. Requerimento de nº 007/2021 de autoria do vereador Agnaldo Teles Mágno, que 

solicita à Mesa Diretora para que esta encaminhe ao tribunal de Contas dos Municípios - TCM, 

solicitando Cursos de Capacitações Profissionalizantes - para os servidores lotados na Câmara 

Municipal de Prainha; que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Requerimento de nº 009/2021 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo da Rocha, 

solicitando Aterro na estrada que dá acesso a localidade de Poção, região do Itamucuri, neste 

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

Rocha, solicitando com URGÊNCIA: a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) no Distrito 

de Boa Vista do Cuçarí, neste município; que colocados em discussão e votação, foram 

aprovados por unanimidade. Requerimento de nº 012/2021 de autoria do vereador José 

Benedito da Silva Furtado, que requer a recuperação e ampliação da Praça de Lazer da 
Comunidade Santíssima Trindade, localizada no Rio Tamuataí, zona rural do município de 

Prainha-PA; e Requerimento de nº 013/2021 de autoria do vereador José Benedito da Silva 

Furtado, que requer a construção de uma ponte, medindo 300 (trezentos) metros, na Vila Canaã, 

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

discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento de nº 013/2021 de 

autoria do vereador José Antônio Mágno da Rocha, que solicita a contratação de profissional 

de saúde: FISIOTERAPEUTA para atender os pacientes de pós-covid-19; que colocado em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Presidente usou da palavra para 

comunicar que o Poder Executivo encaminhará representante para fazer esclarecimentos sobre 

a Iluminação Pública do município de Prainha em reunião com os vereadores no dia seguinte 

no Poder Legislativo Municipal. 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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