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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

Aos vinte e três dias do mês de março 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 Magno, Elias Ferreira Campos, Enoc Pereira do Nascimento, 

Ewerton Pacheco Jardim, Helenilce Guedes Pereira, José Antônio Magno da Rocha, José Benedito 

da Silva Furtado, Orivaldo Oliveira Ferreira, Ozires Miranda Queiroz e Sebastião Góes Furtado Filho. 

Constatada a existência de quórum, sob as bênçãos de Deus, declarou aberta a presente Sessão; 

convocou os pares a ouvirem uma reflexão da Bíblia que está em Hebreus 11:I, que diz: “ora, a fé é 

a certeza daquilo que esperamos e a prova d as coisas que não vemos”. Em seguida determinou a 

leitura da Ata anterior, não havendo Ata a ser aprovada, passou para o Pequeno Expediente: 

Foram apresentadas as seguintes matérias: Requerimentos nº 001/2021, nº 002/2021 e nº 003/2021 

de autoria do vereador Elias Ferreira Campos; Requerimentos nº 001/2021, nº 002/2021 e nº 003/2021 

de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha; Requerimentos nº 001/2021 e nº 002/2021 de 

autoria do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira; Requerimentos nº 001/2021, nº 002/2021 e nº 

003/2021 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento; Requerimento nº 001/2021 de autoria 

do vereador Sebastião Góes Furtado Filho; Requerimentos nº 001/2021, nº 002/2021, nº 003/2021 de 

autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado; Requerimentos nº 001/2021 e nº 002/2021 de 

autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira; Reuqerimento em conjunto nº 001/2021 de autoria 

dos vereadores Helenilce Guedes Pereira e Ewerton Pacheco Jardim; Requerimentos nº 001/2021, nº 

002/2021 e nº 003/2021 de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz; Requerimentos nº 001/2021, 

nº 002/2021 e nº 003/2021 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno; Ofício nº 025/2021 GDJH 

– Gabinete do Deputado Estadual Júnior Hage – Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Belém - 

PA em 20/03/2021, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – referente a resposta aos 

ofícios nº 001/2021 – CMPV e nº 002/2021 – CMPV. O vereador Agnaldo Teles Magno pediu a 

palavra no pequeno expediente, no qual colocou como sugestão a apresentação de dois requerimentos 

em cada sessão por vereador. O vereador Elias Ferreira Campos também pediu a palavra onde fez 

colocações a respeito de demandas apresentadas ao Poder Executivo através dos Ofícios nº 001/2021; 

nº 002/202; nº 003/2021; 04/2021 de 05 de fevereiro de 2021 e Ofício nº 006/2021 de 19 de fevereiro 

de 2021, mencionando que ainda não teve retorno. Usou da palavra o vereador Ozires Miranda 

Queiroz, disse que para efeitos de esclarecimentos, gostaria de saber ainda na referida sessão, quem 

é o novo líder do governo, para que pudessem se dirigir quanto as demandas e aproveitou a 

oportunidade para indicar o representante de sua bancada o vereador José Benedito da Silva Furtado. 

Não havendo mais matérias a serem apresentadas e nem quem se pronunciasse, passou-se para o 

Grande Expediente: Usou da palavra o Vereador Elias Ferreira Campos, cumprimentou a todos. 

Iniciou falando que já vinha recebendo reclamações da água fornecida no Município pela COSANPA, 

onde uma moradora pediu posicionamento dos vereadores, no qual o mesmo se propôs juntamente 

com os demais vereadores fazer uma visita in loco nas propriedades onde ficam os poços artesianos 

da COSANPA, a visita ocorreu dia 23 de março de 2021, na terça-feira pela tarde e estavam presentes 

os vereadores Ewerton Pacheco, Sebastião Góes, Ozires Queiroz, José Benedito e a vereadora 

Helenilce Guedes. Disse ainda que o observado no local é constrangedor, que não tem como cruzar 

os braços diante uma situação tão degradante, alarmante. Que tal serviço, a sociedade vem recebendo 

de forma precária, onde são poços obsoletos, ultrapassados, sem qualquer tipo de manutenção. 

Mencionou ainda que os nobres parlamentares, como representantes do povo, possuem a obrigação 
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de provocar uma audiência pública para que possam discutir esse assunto que é tão relevante para o 

Município. Agradeceu ao gerente da empresa acima mencionado o senhor Jair Araújo por autorizar a 

visita ao local, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador Ozires Miranda 

Queiroz, cumprimentou a todos, agradeceu a Deus e desejou uma boa noite, se dirigiu ao presidente 

e iniciou reforçando o relato do vereador Elias Campos, com relação a precariedade do fornecimento 

de água através do sistema COSANPA – Prainha, disse que não é possível mais ficar quieto diante 

dessa demanda, citou que ultimamente não chega somente água apropriada para o consumo na 

torneira dos consumidores, o mesmo disse que segundo a informação do gerente da sede, as 

tubulações são de ferro. O vereador disse ainda que não se usam mais tubulações de ferro em 

encanações de água potável, que são ultrapassadas, pois é devido a esta encanação de ferro que está 

causando problemas de saúde a população da sede, onde já foi detectada e que tem conhecimento que 

a água é imprópria para o consumo. Mencionou que quando os Parlamentares, propõem uma 

audiência pública, no qual reforça a mesma, é para analisar a qualidade do sistema de água no 

Município de Prainha, uma vez que a prestadora, disse o vereador: não apenas em Prainha, mas em 

todo o Estado do Pará, é a pior companhia de fornecimento de água, o mesmo disse que é lamentável, 

mediante isso não dá mais para aceitar tal situação, falou que dentro da audiência pública deve ser 

tratado assuntos como o melhoramento da encanação velha, uma vez que deve estar só ferrugem e, 

principalmente, a expansão de água, pois a cidade cresceu, os bairros de São Sebastião, Jardim 

Planalto, São Expedito e São Benedito sofrem por falta de fornecimento de água, o mesmo disse que 

ainda bem que tem água terceirizada. Falou que tão logo passe a Pandemia, será realizada a audiência 

pública, juntamente com o Ministério Público e os órgãos competentes de interesses da sociedade. 

Falou ainda sobre o relaxamento do Lockdown, que infelizmente, o relaxamento não teve a intensão 

pela parte do governo municipal de causar o mau entendimento da população, que a intensão do 

relaxamento era para proporcionar comodidade aos trabalhadores e o comércio funcionar mais. O 

vereador ainda falou que o Município está vivendo o maior pico da Pandemia, mencionou o contanto 

com a cidade de Monte Alegre, e fez um apelo a secretaria de saúde para que faça um comunicado 

para que as pessoas não entendam errado o relaxamento do Lockdown e também que o governo 

municipal, todos juntos façam uma campanha de conscientização ao povo, que ainda não estamos 

livres da Pandemia. Ressaltou ainda o requerimento do vereador José Benedito, sobre teste rápido 

para o Distrito de Boa Vista do Cuçari, que o requerimento é de urgência, urgentíssima e deve ter um 

valor especial, sem ter que esperar. O qual deve ser encaminhado o mais rápido possível para que 

assim atenda aquele Distrito, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador 

Agnaldo Teles Magno, cumprimentou a todos, agradeceu a Deus pela oportunidade. Parabenizou 

aos vereadores que estão pela primeira vez no Parlamento, disse que estão todos juntos na luta e que 

o objetivo é o mesmo, trabalhar pela melhoria da população, fazendo com que ações do governo 

chegue até os mais humildes, principalmente aqueles que mais necessitam. Disse ainda que ouviu 

atentamente os colegas que se pronunciaram, se solidarizou com o vereador Elias Campos na sua luta, 

com relação a COSANPA e que possam realizar a audiência pública para chamar a atenção do 

governo estadual para a região. Disse ainda que o governo do estado continua de costa para a região 

e que são poucas as coisas realizadas pelo Estado. Disse ainda que já esteve na COSANPA, fazendo 

vídeos para cobrar a situação precária. Falou ainda que a COSANPA sendo um órgão do governo se 

encontra abandonada e que, realmente, a qualidade da água é péssima e está com gosto de balofo 

pobre, disse ainda que a população consome desse jeito, pois não tem outra. O vereador declarou 

ainda que, muitos têm condições de comprar água, mais outros não tem. Continuou dizendo que nem 

todos os bairros possuem sistema de água para fornecer a população, e assim os munícipes tem que 

utilizar essa água imprópria, o mesmo disse que é lamentável. Falou ainda sobre a Pandemia, onde 

também é lamentável, que as pessoas entenderam que está tudo liberado, pois muitos lugares estão 

lotados e o hospital de campanha está no seu limite, que oxigênio já está no vermelho e o pior de tudo 
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é que Santarém não tem oxigênio para fornecer, mas que estava chegando e assim poder trazer para 

Prainha e salvar a população, o mesmo falou que é uma situação triste, disse ainda que solicitou um 

ofício para enviar ao governo, no qual seria bom ser feito em conjunto, pois mostra força dos 

parlamentares, solicitando uma mini usina de oxigênio, pois o consumo está alto e a questão 

financeira do Município não oferece condição para que a secretaria de saúde comprando oxigênio no 

preço que está. Mencionou ainda que já foram duas vezes testes rápidos para os Distritos de Boa Vista 

do Cuçari e Santa Maria do Uruará, mais que a demanda é grande. Em seguida agradeceu e finalizou. 

Fez uso da palavra o presidente Orivaldo Oliveira Ferreira, disse que para ajudar no entendimento 

de que o Município não relaxou, que é preciso ter clareza no que é relaxamento e o que é 

flexibilização. O município flexibilizou para possibilitar que a economia comece a caminhar, que 

infelizmente estão confundindo flexibilização com relaxamento. Falou que relaxamento é quando se 

libera, o que não aconteceu, o decreto baixado pelo Poder Executivo dispõe sobre o retorno gradual 

das atividades de modo geral. Usou da palavra o vereador Enoc Pereira do Nascimento, desejou 

boa noite, agradeceu a Deus e cumprimentou a todos, em seguida comunicou que fez vários ofícios, 

onde um estava solicitando a contratação de um técnico de enfermagem para a comunidade do 

Ipanema, o qual foi atendido e que no sábado vão estar apresentando o técnico na comunidade, 

agradeceu o prefeito, o vice-prefeito e o secretário de saúde. Disse ainda que o técnico irá atender 

além da comunidade Ipanema, como também as comunidades Pracobal de Baixo, Pracobal de Cima, 

e o Distrito do Pacoval. Mencionou também que foi atendido o ofício onde solicitou para o Distrito 

de Boa Vista do Cuçari alguns sacos de cimento para tapar buracos das ruas do referido Distrito e que 

na sexta-feira irão recomeçar os trabalhos. Falou ainda que várias vezes veio na sede buscar testes 

rápidos para atender aquele Distrito e que alguém informou errado ao vereador José Benedito. O 

mesmo disse que não vai ter para todo mundo o teste rápido, devido a demanda ser grande. Em 

seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador José Benedito da Silva Furtado, 

cumprimentou a todos e desejou boa noite, iniciou falando que mais uma vez retomaram os trabalhos 

do Parlamento, que é um prazer imenso e satisfação para os vereadores com mais de um mandato, 

onde o mesmo se encontra no terceiro mandato com a graça de Deus. Falou da pauta que o vereador 

Elias Campos trouxe a tribuna da Casa, com relação a COSANPA, o sistema de água no município e 

disse ao vereador que ele tem seu total apoio e que concorda que tenha audiência pública para ser 

discutido o problema da água no município. Após isso fez uma cobrança em referência ao líder do 

governo, que até o momento ainda não tem, o mesmo falou que não é bom, pois o parlamentar tem 

que se dirigir ao líder do governo, para que possa trazer informações precisas, para que na próxima 

sessão seja apresentado o mesmo, que é de extrema necessidade. Em seguida falou sobre seu 

requerimento solicitando os testes rápidos para o Distrito de Boa Vista do Cuçari e a comunidade do 

Itamucurí, disse que recebeu uma denúncia e algumas cobranças, inclusive do vereador Roberto. 

Citou que o senhor Toni e sua esposa, que moram no Distrito de Boa Vista do Cuçari, não foram 

atendidos com o teste rápido. Falou ainda que a mesma situação aconteceu com a irmã do vereador 

Roberto, pois está em falta os testes rápidos. Se reportou a população Prainhense, a população do 

Distrito de Boa Vista do Cuçari e da comunidade do Itamucurí, que não se faz de palhaço o povo 

Prainhense, o mesmo disse que ao usar a tribuna para cobrar a saúde, usa com moral e com autoridade. 

Relatou que corre atrás de recurso todos os anos, para ser investido na saúde, inclusive nesta 

Pandemia, no qual o recurso foi destinado dia três de fevereiro de 2021, no valor de cem mil reais, 

através do deputado federal Júnior Ferrari, o mesmo fez o pedido e foi atendido, falou ainda que foi 

realizado a transferência desse recurso. Disse que se assusta muito é que o secretário passado, onde 

o vereador fez um pedido de duzentos mil reais para a ex-deputada Julia Marinho do PSC, onde foi 

contemplado o Município e ao cair o dinheiro na conta da secretaria, o secretário acha que é dono do 

dinheiro e acha que tem o poder de gastar onde quiser. Parabenizou e agradeceu o apoio do vereador 

Ozires Queiroz, solicitou que seu requerimento possa ser encaminhado de imediato ao Poder 
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Executivo. Agradeceu ainda a presença do senhor Rivelino e sua esposa, do Ramal do Jeju, 

mencionou a ele que esteve em reunião com Poder Executivo cobrando a recuperação da escola do 

Ramal do Jeju. Se solidarizou com a fala do vereador Ozires, em relação a população, no qual estamos 

vivendo uma guerra e que estamos no meio da batalha, que ainda não acabou e é preciso tomar todo 

e qualquer cuidado. Agradeceu a sensibilidade do presidente em retornar os trabalhos legislativos. 

Lamentou que todos os parlamentares perderam o prazo de correr atrás das emendas, de investimento 

para o Município, no mês fevereiro por infelicidade da Pandemia. Em seguida agradeceu e finalizou. 

Usou da palavra o Vereador José Antônio Magno da Rocha, desejou um boa noite a todos. Falou 

que é com muita alegria que está participando da primeira sessão no Parlamento como vereador, disse 

ainda que não pode estar presente na sessão solene, mais que acompanhou pelas redes sociais. 

Lamentou o momento que estamos vivendo, falou que já era para estar bem avançado nos trabalhos, 

na forma que foi planejado no decorrer da campanha, mais que entendi o momento que o município 

vive assustado devido a Pandemia. Seguiu dizendo que ficou muito feliz com as matérias colocas em 

pauta por cada vereador sobre suas regiões. Mencionou a lei de nº 12.527, Lei que garanti o acesso a 

informações e dá o direito de resposta. Disse ainda que trabalhou na prefeitura municipal por duas 

gestões e que conhece a forma como todos trabalham, onde de alguma maneira pode ajudar os 

parlamentares, continuou falando que é preciso os parlamentares entenderem qual o modelo que hoje 

o governo está adotando, se é um governo centralizado, descentralizado ou compartilhado com as 

secretarias, tal informação faz com que os vereadores possam até ajudar o prefeito. Se reportou aos 

amigos das regiões por onde ainda não passou, que pretende passar por todas. Declarou ainda que 

realizará relatórios para depois corre atrás de cada situação, que uma vez aprovado e encaminhado os 

requerimentos ao executivo e não obter o direito de resposta, é mesmo que trabalhar em vão, que isso 

o parlamentar não gosta, que gosta de fazer as coisas acontecerem. Que é preciso andar, conhecer de 

perto cada realidade, mencionou ainda que se o mesmo fosse um dia prefeito da cidade, ia querer 

viver alinhado com os onzes vereadores, porque são os vereadores que andam, que é preciso colocar 

isso também na cabeça dos secretários que fazem parte da gestão, pois eles têm que sair dos seus 

gabinetes para conhecer de perto as dificuldades do povo. Disse ainda que irá fazer cobranças interna, 

é necessário saber quanto a prefeitura está recebendo, lhes dá explicação de cada seguimento, cobrará 

de cada setor os investimentos dos recursos que são recebidos dentro do município. Mencionou os 

seus requerimentos solicitando a manutenção da estrada, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da 

palavra o vereador Sebastião Góes Furtado Filho, agradeceu a Deus pela oportunidade, 

cumprimentou a todos e desejou boa noite. Iniciou falando que acompanhou a equipe de vereadores 

na visita a COSANPA, que infelizmente as coisas no local é precária, onde o poço tem 

aproximadamente doze, treze metros de profundidade, além de poços alagados por lama, que é 

necessário tomar as devidas providências. Mencionou que na casa onde está hospedado, a senhora 

falou que eles estão comprando água mineral para tomar, porque água fornecida não oferece 

condições para consumo. Que como representes do povo, os parlamentares tem que lutar para que o 

povo tenha uma melhor qualidade de vida e se colocou à disposição da população. Se dirigiu aos 

Distritos de Boa Vista do Cuçari e Santa Maria do Uruará, as comunidades de Itamucurí, Junpindá e 

Ipanema e agradeceu. Falou ainda que com a ajuda de Deus, possa realizar um trabalho que venha 

beneficiar o povo Prainhense e que as ações do governo chegue ao povo mais carente do Município, 

em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra a vereadora Helenilce Guedes Pereira, 

agradeceu a Deus, cumprimentou a todos e desejou boa noite. Começou falando sobre a visita 

realizada na COSANPA, a mesma disse que não foi fácil ver a situação precária que o sistema de 

água se encontra, proferiu que feliz das pessoas que tem condições de comprar um garrafão de água 

potável. Em seguida deu seu apoio ao vereador Elias Campos para que aconteça a audiência pública, 

que está à disposição em que poder ajudar. Também colocou seu apoio aos demais parlamentares 

com relação aos seus requerimentos. Mencionou a margem direita, especialmente o Distrito de Santa 
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Maria do Uruará, que também enfrenta dificuldades com o consumo de água, onde é preciso fazer 

um levantamento junto aos munícipes para que os bairros tenham um sistema de água de mais acesso, 

citou que mora no bairro Baixada e que o mesmo (futuramente será bairro Santa Rita de Cássia), que 

a dificuldade é grande. Falou que futuramente irá fazer requerimentos em relação ao sistema de água, 

para implementação em todos os bairros do Distrito de Santa Maria do Uruará. Continuou falando do 

Distrito, das ruas, onde tem moradores sem condições de sair de sua residência para atravessar a rua 

se não for por cima de uma ponte. Ressaltou que encaminhou ofício ao secretário de obras, senhor 

Dimas Castro, solicitando a ida das máquinas até o Ramal que liga o Distrito de Santa Maria do 

Uruará a Comunidade da Floresta, onde residem mais de cem famílias. Falou ainda sobre seu 

requerimento que solicita ao setor de serviço de Vigilância Sanitária Municipal, que efetue a retirada 

de um bando de morcegos que infestam o prédio do PPD/PM no Distrito de Santa Maria do Uruará e 

pediu o apoio dos vereadores para aprovação do mesmo, disse ainda que é uma questão de urgência 

e saúde. Mencionou ainda sobre seu requerimento em conjunto com o vereador Ewerton Pacheco 

solicitando a construção de uma escola para a Comunidade de Porto Franco. Agradeceu ainda ao 

deputado Júnior Hage por responder ao ofícios nº 001/2021 – CMPV e nº 002/2021-CMPV, em 

seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Ewerton Pacheco Jardim, desejou boa 

noite a todos e agradeceu a oportunidade.  Iniciou falando sobre o requerimento da Comunidade de 

Porto Franco, disse que é um sonho da comunidade e que faz trinta anos que a comunidade solicita a 

construção da escola, porém até hoje, infelizmente, não foi atendido. Convidou os demais vereadores 

a irem até a comunidade para ver a situação atual da escola, disse ainda que educação é vida e que é 

preciso dá o conforto necessário para que o aprendizado seja eficaz. O vereador ainda solicitou o 

apoio dos parlamentares para aprovar o projeto e ser encaminhado ao executivo e assim realizar o 

sonho da Comunidade. Mencionou ainda a visita na COSANPA, o mesmo disse que água é 

fundamental na casa de qualquer cidadão, onde há relato por consumidores que a água fornecida pela 

COSANPA está impropria para ser consumida, disse ainda que é fato que nem todo cidadão tem 

condição de comprar água todos os dias, diante disso pediu providências para ser resolvido o 

problema da COSANPA, o mais rápido possível. Falou ainda que também precisa ser resolvido o 

problema de água nos Distritos de Santa Maria do Uruará e Boa Vista do Cuçari, na Comunidade de 

Itamucurí e nas demais comunidades. Citou que no bairro Bacabal e bairro Baixada no Distrito de 

Santa Maria do Uruará, estão precisando estender a rede ou construir um novo sistema de água. 

Relatou que as estradas do Distrito de Santa Maria do Uruará, comunidades de São Paulo, da 

Florestal, do Açu onde tem muitos buracos, o mesmo disse que esteve em contanto com o secretário 

de Obras o senhor Dimas Castro, com o prefeito Davi Xavier, que as máquinas estão com problemas 

e o mesmo solicitou que seja providenciado o mais rápido possível, para que possa ser sanado o 

problema. O vereador fez apelo aos empresários, madeireiros para que possam entrar em parceria, 

para resolver o problema da estrada do Distrito de Santa Maria do Uruará. O vereador ainda se 

colocou à disposição da população, em seguida agradeceu e finalizou. Pediu um aparte o vereador 

José Benedito da Silva Furtado, iniciou agradecendo aos quatro vereadores que assinaram o ofício 

solicitando o retorno das máquinas do Estado para recuperar um trecho de três quilômetros que liga 

a fronteira da cidade de Monte Alegre até a comunidade do Caminaú. Falou ainda que teve 

conhecimento de uma reunião na fazenda Ouro Verde, que o mesmo como vereador não vai aceitar 

uma situação de colono estar ajudando em manutenção de estrada, principalmente no que diz respeito 

a PA-419. O vereador declarou que é triste, vergonhoso para o município de Prainha ter um prefeito 

e um Governador do MDB, e ter a presença do vice-prefeito numa reunião dessa, no qual leva para 

pauta o pedido de combustível para ajeitar uma estrada estadual. O mesmo exigiu o mais rápido 

possível a presença do secretário do Estado, Henderson Pinto, para visitar as estradas e os Ramais 

onde não possuem energia elétrica. Citou ainda que fez uma crítica em público ao deputado Júnior 

Hage, quando saiu um empréstimo milionário e o Município não foi contemplado com o asfaltamento, 
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em seguida agradeceu e finalizou. Em seguida o vereador Agnaldo Teles Magno pediu um aparte, 

falou que estava presente na reunião na fazenda Ouro Verde e disse que em nenhum momento o vice-

prefeito pediu colaboração de quem quer que seja, nenhuma ajuda em relação à questão de melhorias 

das estradas, o mesmo disse que a prefeitura não utilizou nenhum litro de combustível que foi doado 

através do pedido da Dona Carla. Mencionou o requerimento dos vereadores que foi atendido, mas 

que a recuperação da PA-419 foi quase toda da prefeitura e que pouca coisa as máquinas que vieram 

do Estado fizeram na 419. Continuou falando que na mídia ficou que a recuperação foi realizada pelas 

máquinas do governo, e não foi, a recuperação foi feita pelas máquinas da Prefeitura, com pouca 

participação do governo, em seguida agradeceu e finalizou. Usou palavra o presidente Orivaldo 

Oliveira Ferreira, cumprimentou a todos, iniciou falando que é uma imensa alegria retornar aos 

trabalhos, que apesar da tristeza que invade o coração pelo fato de estar vivendo um momento difícil, 

que muitos entes queridos e amigos não serão visto mais por causa da Pandemia, o mesmo disse que 

isso é preocupante. Declarou que se está no meio da guerra, e que o inimigo é invisível. Se reportou 

aos vereadores para que não repitam que o município relaxou. O Poder Executivo baixou um decreto 

flexibilizando, levando em consideração a necessidade de se tocar a economia do Município. Disse 

ainda que infelizmente, o que tem se percebido é muitas pessoas se aproveitaram para levar para o 

outro lado, como se tivesse relaxado, liberado e isso é muito preocupante, porque as UTI’s dos 

hospitais regionais tanto de Itaituba quanto de Santarém estão lotadas. Falou ainda que o hospital de 

campanha da sede, que muito tem feito pela vida dos munícipes, já há uma preocupação pelo número 

de internações que voltou, se não levar em consideração que o vírus é perigoso, que mata, vai ocorrer 

uma terceira onda. Continuou falando da decisão de voltar as atividades do parlamento, pois possuem 

muitas matérias, onde a população já estava cobrando, que é a necessidade da população, como foi 

levantado o caso do sistema de água, das estradas, fazendo com que os vereadores ecoem sua voz e 

fazendo chegar até as autoridades, que assim possam devolver a esperança do povo. Parabenizou os 

vereadores por atender o chamamento da Mesa Diretora para retomar as sessões, na modalidade 

presencial, sem público e com todos os cuidados. Colocou seu mandato à disposição dos 

parlamentares. Informou ao vereador Elias Campos que o salta Z da comunidade Furinho, falta 

pequenas coisas a serem realizadas e que na Comunidade do Ipiranga não falta nada, está pronto, 

funcionando e atendendo a população. Mencionou que o que está faltando é conclusão da escola, mas 

que na referida semana ia chegar todos os equipamentos necessários para a conclusão da tão sonhada 

obra e tão esperada pela região. Em seguida agradeceu e finalizou. Não havendo mais quem fizesse 

o uso da palavra, passou para Ordem do dia: Requerimento de nº 002/2021, de autoria do vereador 

José Benedito da Silva Furtado – requerendo a aquisição de testes rápidos para a COVID-19 e o 

planejamento por parte da Secretaria Municipal de Saúde para a distribuição e aplicação dos testes 

no Distrito de Boa Vista do Cuçari, na região do Itamucurí e nas comunidades adjacentes, todos 

localizados no Município de Prainha/PA, que posto em discussão e votação foi aprovado por 

unanimidade, o senhor Presidente deu por encerrada a presente Sessão, convidando os senhores 

Vereadores para a próxima Sessão no horário regimental. 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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