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 ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA 

DO PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

 

Aos sete dias do mês de julho 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 Agnaldo Teles 

Magno, autorizou a chamada dos Senhores Vereadores, estavam presentes os vereadores: Elias Ferreira 

Campos, Ewerton Pacheco Jardim, Helenilce Guedes Pereira, Hugo Roberto Rabelo Rocha, José Antônio 

Magno da Rocha, José Benedito da Silva Furtado e Ozires Miranda Queiroz. Constada 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 Salmos – 37:5 e 6 - que diz: “Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e Ele tudo 

fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz. ” 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: Requerimentos de nº 025/2021 e nº 026/2021 de autoria do vereador 

José Benedito da Silva Furtado. Fez uso da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado para solicitar 

que seja votado seu requerimento de nº 025/2021, haja visto que os Parlamentares saíram de recesso. Também 

fez uso da palavra os vereadores José Antônio Magno da Rocha e Ozires Miranda Queiroz para se 

solidarizarem com a família e os amigos da Dona Maria Cardoso da comunidade Xicantãm – colônia de Baixo, 

que veio a óbito. Em seguida, passou-se para o Grande Expediente: Usou da palavra o vereador José 

Benedito da Silva Furtado, desejou boa noite e cumprimentou a todos. Iniciou falando que se sentia honrado 

por chegar ao final do primeiro semestre dos trabalhos legislativos, lutando pelas melhorias da população. 

Lamentou o atraso das matérias por não ter sessão no mês passado, mas que foi um mês muito proveitoso pois 

os Parlamentares estavam na capital do Estado em busca recursos em benefício dos munícipes. Relatou que 

esteve reunido com um cidadão de Boa Vista do Cuçari onde há oito meses atrás teve uma apreensão de sua 

madeira e lamentou falta de ajuda do município. Se reportou as pessoas da região Ribeirinha e da reserva 

extrativista renascer que não aceita a apreensão do ICMBio feita há alguns dias no município de Prainha e 

declarou que estará reunido junto ao órgão em Santarém para discutir os problemas que vem acontecendo na 

região. Convidou ainda os parlamentares para estarem presente numa reunião na comunidade Beira Rio no 

sábado com o ICMBio, e solicitou que a presidência da Casa possa viabilizar uma lancha para levar os 

vereadores até o local da reunião. Comunicou que é provável o INTERPA estar presente na Câmara para 

discutir o limite Prainha/Almeirim, em seguida agradeceu e finalizou.  Usou da palavra o vereador Ozires 

Miranda Queiroz saudou a todos e desejou boa noite. Iniciou reiterando a fala do vereador José Benedito da 

Silva Furtado sobre a apreensão de madeira na região da Margem Direita do município de Prainha, mencionou 

que está há trinta anos no município e desde então balsas ilegais de madeira saem daquela região diante de 

todas as autoridades e não tomam nenhuma providência; e quando é um inocente que presta serviços em prol 

da população, tira uma pequena quantidade de madeira é apreendido e passa a responder processo 

administrativo, o vereador lamentou tal situação. O vereador Ozires declarou que irá ajudar o cidadão fazendo 

uma solicitação para que madeira seja doado para o mesmo, para a construção de sua igreja. Mencionou ainda 

que o município vive uma circunstância desastrosa com limite Prainha/Almeirim, problema que se arrasta 

desde o ano de 2012. Se reportou ao Gestor Municipal que estará reunindo com o mesmo, e pediu para que 

assuma suas responsabilidades com a população, defendendo os direitos dos munícipes, que é seu dever como 

Gestor Municipal, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Elias Ferreira Campos 

desejou boa noite e cumprimentou a todos. Após fez uma reflexão sobre o que se tornou o município nos 

últimos anos, onde a partir do momento que todos assumam suas responsabilidades, certamente o município 
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será diferente. Mencionou a importância da aprovação da matéria que trata da implantação do Comitê do 

movimento pelo asfaltamento da PA 419 e a estadualização das estradas Santa Maria do Uruará/Santarém, 

onde o Comitê estará lutando arduamente pelo asfaltamento da PA 419 e da estadualização das estradas do 

município. Falou que já passou da hora do município de Prainha se tornar autossustentável e repetiu mais uma 

vez que a responsabilidade é de todos. Se voltou para término do primeiro semestre de legislatura citando dois 

temas trabalhados, de extrema necessidade que é o Plano Municipal de Saneamento Básico e a Criação do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, onde chegando ao final desse primeiro período 

legislativo os nobres parlamentares não viram nenhum avanço do Poder Executivo sobre suas demandas. 

Chamou a atenção do Prefeito Municipal para que tome providências diante de seu secretariado e se os mesmos 

não estão dando resultados é hora de fazer mudanças. Cumprimentou o Sr. Mizael Pereira da Fonseca, 

coordenador de defesa civil do município de Prainha. Mencionou seu requerimento que faz solicitação da volta 

do Salta Z para o município de Prainha, de extrema importância para as comunidades ribeirinhas, disse ainda 

que acredita chegar no final do próximo período, olhar para trás e vê o quanto o município avançou. Registrou 

que nos dias 13 e 14 de julho estará na sede do município uma unidade móvel do SEBRAE. Parabenizou o 

presidente Agnaldo Teles Magno por guiar os trabalhos, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra 

o vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha saudou a todos, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de 

defender e reivindicar os direitos dos munícipes. Deixou sua indignação pelas situações críticas ocorridas no 

Município e criticou a precariedade das ruas do Distrito de Boa Vista do Cuçari. Falou sobre o seu 

requerimento que solicita a implementação de um microssistema de abastecimento e tratamento de água na 

comunidade de Santo André, região de Pacoval do Curuá, neste município e pediu apoio aos Parlamentares 

para aprovação, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Antônio Magno da 

Rocha cumprimentou a todos, desejou boa noite. Iniciou agradecendo e parabenizando a todos vereadores pelo 

esforço em lutar pelas demandas da população. Declarou a importância da resposta do Poder Executivo quanto 

as matérias apresentadas pela Casa Legislativa e mencionou mais uma vez a Lei 12.527 que garante e dá acesso 

às informações públicas. Destacou que o Poder Legislativo é essencial para ajudar o Município no seu 

desenvolvimento, que os mesmos possuem articulações em nível municipal e estadual, onde corre atrás de 

Emendas para o município. Propôs ao Gestor Municipal que seja montado um setor que disponibilize 

informações quanto aos requerimentos encaminhados por esta Casa Legislativa e a toda população. Mencionou 

que os Parlamentares têm a função de fiscalizar, mas que contribui na solução de problemas e reforçou a 

importância de organização das comunidades para apresentarem suas demandas. Citou que possui um projeto 

para implementar uma diretoria de organizar cronogramas de visitas as comunidades. Pediu apoio aos 

vereadores para aprovação de seus requerimentos, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra a 

vereadora Helenilce Guedes Pereira saudou a todos. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar mais vez 

na Casa Legislativa para reivindicar os interesses dos munícipes. Iniciou fazendo citação ao vereador Orivaldo 

Oliveira e relatando a situação da comunidade de São José, onde solicitou um sistema de abastecimento de 

água para a referida comunidade. Falou ainda de um acordo com o vereador e o Gestor onde lá funcionaria um 

sistema de abastecimento de água e uma pessoa trabalharia por seis meses e após mudaria, assim 

sucessivamente contribuindo com os pais de família e ao falar com presidente da Casa, o mesmo lhe daria uma 

resposta e que até o momento aguarda a resposta. Solicitou ao Líder de Governo uma reunião com o Gestor 

Municipal no dia seguinte para esclarecer tal demanda. Mencionou que há anos é tirado madeira da região da 

margem direita do município e não fica nenhum capital para as famílias que necessitam, deixou seu repúdio 

diante dessa situação. Declarou seu apoio ao vereador Ozires Miranda quanto a ajuda para o cidadão que teve 

sua madeira apreendida. Agradeceu a presença do Sr. Mizael Pereira da Fonseca, coordenador de defesa civil 

do município de Prainha e pediu esclarecimentos quanto a distribuição das cestas básicas. Lançou também o 

convite para a reunião na comunidade Beira Rio, para possibilitar apoio a comunidade dos parlamentares, em 
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seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Ewerton Pacheco Jardim cumprimentou a todos, 

desejou boa noite e agradeceu a Deus. Reforçou mais uma vez o pedido pela manutenção das estradas da 

margem direita do Município de Prainha e criticou a forma como está ocorrendo os trabalhos, lamentou a falta 

de respeito com as comunidades. Se reportou ao Líder de Governo para que chame o secretário de Obras a 

apresentar um planejamento dos trabalhos e esteja presente junto as comunidades. Agradeceu aos 

parlamentares pelo apoio diante suas demandas e declarou o quanto a Casa Legislativa faz sua parte na defesa 

dos direitos da população que confiou os votos nos parlamentares. Mencionou que se faz necessário o Poder 

Executivo dá respostas do andamento dos seus requerimentos, se tem recursos e se vai ser posto em prática. 

Cobrou a continuação das obras paralisadas na margem direita. Disse que mantem seu mandato a disposição 

de toda a população, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Antônio Magno 

para justificar a ausência do vereador Sebastião Góes Furtado Filho. Usou da palavra o vereador Agnaldo 

Teles Magno saudou a todos e desejou boa noite. Iniciou falando que aos poucos os trabalhos vão 

normalizando mesmo diante da Pandemia e que o Hospital de Campanha se encontra zerado de internações. 

Disse que ouviu atentamente o discurso de cada parlamentar na luta pela melhoria e desenvolvimento do 

município, que embora a função dos vereadores não seja de executar, mas que não medem esforços para 

resolver as dificuldades do povo. Citou que o Legislativo não pode obrigar o Poder Executivo a realizar o que 

é solicitado nos requerimentos, pois precisa de orçamento. Onde é dever dos vereadores encaminhar os 

documentos, mas que a Casa Legislativa não pode criar despesa ao Executivo, que infelizmente as despesas 

são maiores que os recursos. Declarou que todos os vereadores são empenhados em fazer o melhor pelo bem-

estar dos munícipes, que cada um tem sua forma de trabalhar e os parabenizou pelos trabalhos desempenhados. 

Lamentou a falta de resposta da Gestão Municipal, que os vereadores acabam falhando com a população por 

não lhes passarem resposta sobre suas demandas. Disse que concorda com a ideia do vereador José Antônio 

para que o Prefeito crie um setor para responder aos requerimentos dos vereadores, se colocou à disposição e 

em seguida agradeceu e finalizou. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra passou para a Ordem do 

dia: Foram apresentadas as seguintes matérias para aprovação: Requerimento de nº 023/2021 de autoria do 

vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo a construção de uma nova estrutura (elevado) da Caixa 

d’água da Comunidade de Jatuarana, localizada na PA-254, zona rural do município de Prainha – PA. 

Requerimento de nº 024/2021 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo a conclusão 

das obras das creches dos distritos de Boa Vista do Cuçari e Santa Maria do Uruará, localizada na Zona Rural 

do município de Prainha-PA, pois as mesmas estão paralisadas há muito tempo. Requerimento de nº 025/2021 

de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo a recuperação das ruas do Distrito de Boa 

Vista do Cuçari, localizado na Zona Rural do município de Prainha/PA, que posto em discussão e votação 

foram aprovados por unanimidade. Requerimento em conjunto de nº 011/2021 de autoria dos vereadores José 

Benedito da Silva Furtado e Hugo Roberto Rebelo Rocha requerendo que seja encaminhado ao Senhor Arthur 

Frederick H. C. Oliveira – Gerente de relacionamento com cliente da Empresa CELPA/Equatorial Energia em 

Santarém, convidando-o para se fazer presente em audiência pública  no Distrito de Boa Vista do Cuçari, na 

E.M.F. NAZARÉ II no mês de agosto/2021, a fim de tratarmos à respeito das quedas de energia elétrica 

recorrentes na referida região. Requerimento em conjunto de nº 012/2021 de autoria dos vereadores Elias 

Ferreira Campos, Ozires Miranda Queiroz, José Benedito da Silva Furtado, José Antônio Magno da Rocha, 

Helenilce Guedes Pereira e Hugo Roberto Rebelo Rocha requerendo que seja encaminhado ao Prefeito 

Municipal, que se digne determinar a secretaria competente, num prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar 

da data de aprovação deste, encaminhar à Câmara de vereadores, a prestação de Contas (originais ou cópias), 

extratos bancários, referente a cobrança de contribuição de Iluminação Pública recebida de todos os usuários 

do município de Prainha, prevista na Lei Complementar nº 93, de 23/12/2018, que institui o Código Tributário 

Municipal de Prainha, no período de janeiro/2017 a maio/2021, juntamente com a relação de despesas pagas 
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com recursos arrecadados com  a COSIP, mensalmente do período acima citado, separadamente por ano, 

separando o que é consumo, manutenção e implicação da rede de iluminação pública e qual o saldo financeiro 

existente na conta corrente vinculada a COSIP, encaminhando cópia ao Ministério Público, para conhecimento, 

que posto em discussão e votação foram aprovados por unanimidade. Requerimento de nº 017/2021 de autoria 

do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja encaminhado ao Prefeito Municipal, para que 

determine às Secretarias de Saúde e de Educação, que elaborem palestras sobre DST/HIV e HEPATITES 

VIRAIS, como forma de ensinar e conscientizar os alunos das nossas escolas públicas, assim como demais 

moradores da sede do Município e das demais comunidades. Requerimento de nº 018/2021 de autoria do 

vereador Elias Ferreira Campos requerendo ao Sr. Ebson Mendes Barbosa, secretário municipal de Meio 

Ambiente, do município de Prainha, para que providencie a criação de uma equipe de fiscalização, com 

funcionários da Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Saúde, de modo que essa equipe possa realizar a 

fiscalização na sede do município e demais comunidade de Prainha, de infrações, que vem ocorrendo com 

muita frequência a Lei nº 02/2009, de 29/04/2009, que institui o Código de Postura do Município de Prainha, 

que posto em discussão e votação foram aprovados por unanimidade. Requerimento de nº 018/2021 de autoria 

do vereador José Antônio Magno da Rocha requerendo que seja enviado ofício ao chefe de Poder Executivo 

Municipal com cópia ao Setor de Vigilância Sanitária, solicitando informações, a respeito de planejamento 

para resolver a questão de cães e gatos soltos em vias públicas municipais. Requerimento de nº 019/2021 de 

autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha requerendo que seja enviado ofício ao chefe de Poder 

Executivo Municipal solicitando providencias cabíveis ao Poder Executivo Municipal em relação aos limites 

de Almeirim/Prainha, que posto em discussão e votação foram aprovados por unanimidade. Requerimento de 

nº 015/2021 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha solicitando um Matadouro, região Itamucurí, 

neste município. Requerimento de nº 016/2021 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha solicitando 

a implementação de um microssistema de abastecimento e tratamento de água na comunidade de Santo André, 

região de Pacoval do Curuá, neste município, que posto em discussão e votação foram aprovados por 

unanimidade. Requerimento de nº 014/2021 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira solicitando um 

sistema de abastecimento e tratamento de água, no bairro do Novo Planalto, em Santa Maria do Uruará, neste 

município. Requerimento de nº 015/2021 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira solicitando a 

limpeza nas ruas do Distrito de Santa Maria do Uruará, Margem Direita, neste município, que posto em 

discussão e votação foram aprovados por unanimidade. Projeto de Lei nº 002/2021 que dispõe sobre as 

diretrizes orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2022 e dá outras 

providências -, que posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade em 2º turno, 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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