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ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA 

VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 

Aos oito dias do mês de setembro 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 

Agnaldo Teles Magno autorizou a chamada dos Senhores Vereadores, estavam presentes os 

vereadores: Elias Ferreira Campos, Enoc Pereira do Nascimento, Hugo Roberto Rabelo Rocha, José 

Antônio Magno da Rocha, José Benedito da Silva Furtado, Ozires Miranda Queiroz e Sebastião Góes 

Furtado Filho. 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 Êxodo – 17:15 - que diz: 

“Moisés construiu um altar e chamou-lhe “O senhor é minha bandeira. ” Em seguida determinou 

a leitura da Ata anterior que posta em votação foi aprovada, passou para o Pequeno Expediente: 

Foram apresentadas as seguintes matérias: Requerimento de justificativa da vereadora Helenilce 

Guedes Pereira; Requerimentos de nº 014/2021 e nº 015/2021 de autoria do vereador Enoc Pereira do 

Nascimento; Requerimentos de nº 020/2021 e nº 021/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira 

Campos; Requerimento em conjunto nº 013/2021 de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos, 

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

Guedes Pereira, Hugo Roberto Rebelo Rocha e Ewerton Pacheco Jardim . Fez uso da palavra o 

vereador Ozires Miranda Queiroz para fazer uma homenagem póstuma ao senhor Luís Amorim, que 

foi vítima em um acidente e pediu que o Poder Executivo tome providências com relação aos animais 

de grande porte soltos nas vias públicas da cidade. 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 agradecendo a Deus e disse ser grato por mais uma vez falar na Casa de Leis. Falou 

sobre o acidente que tirou a vida do senhor Luiz Amorim e observou que já existi uma lei no 

município onde animais de grande porte é proíbo transitar nas ruas. Mencionou o movimento do dia 

07 de setembro em prol da nação e do presidente Jair Bolsonaro. Agradeceu ao senhor Edson Guerra 

– Secretário de Educação pelas explicações na audiência pública ocorrida pela manhã no parlamento 

e comentou que as algumas situações foram esclarecidas, mas que outras não, com relação ao atraso 

da merenda escolar, onde as questões burocráticas são sempre colocadas a frente. Também agradeceu 

ao presidente em exercício o vereador Agnaldo Teles por está discutindo a data para a audiência 

pública no qual terá como pauta a energia elétrica do Distrito de Boa Vista do Cuçari na margem 

direita do município, no dia 23 de outubro/2021. Citou ainda sobre a audiência pública que tem como 

pauta a reserva extrativista renascer, para o dia 30 de outubro/2021, demanda de grande importância 

para o nobre vereador. Expôs que ficou sentido por não está presente no dia 07 de setembro na 

comunidade Pacoval – Curuá, devido a Casa ter negado o transporte para os parlamentares e se 

reportou aos amigos da referida comunidade para justificar sua ausência. Disse ainda que após a 

audiência pública, esteve com o CRAS e mencionou que há alguns dias, recebeu cobranças de 

usuários com relação a obra que está tendo infiltração constante, onde esteve in loco fiscalizando e 

chamou a atenção da empresa responsável para que tome providências. Citou também que na quadra 
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recentemente inaugurada possui uma coluna que a qualquer momento pode cair e convidou os 

parlamentares para fazer uma visita in loco, em seguida agradeceu e finalizou.  Usou da palavra o 

vereador Enoc Pereira do Nascimento saudou a todos e desejou boa noite. Agradeceu a Deus por 

mais uma sessão presente. Mencionou que no dia 07 de setembro foi para as ruas do Distrito de Boa 

Vista do Cuçari participar de um movimento demonstrando o apoio a independência. Falou que 

também está na luta da audiência pública no dia 23 de outubro/2021, onde tem como pauta a energia 

elétrica do Distrito de Boa Vista do Cuçari na margem direita do município, em seguida agradeceu e 

finalizou. Usou da palavra o vereador Elias Ferreira Campos desejou boa noite e cumprimentou 

a todos. Iniciou sua fala agradecendo o Secretário de Educação Sr. Edson Guerra, pela sua presença 

na audiência a qual foi convocado. Se voltou ao seu requerimento que não pode ser lido e nem votado, 

por falta de quórum na primeira semana de agosto, onde solicitava o retorno das audiências públicas 

presenciais nas comunidades para tratar do Plano Plurianual do Município de Prainha – PPA, anos 

2022/2025. O vereador relatou que nas reuniões nas comunidades as pessoas não têm conhecimentos 

sobre o PPA. Solicitou o documento para conhecimentos, uma vez que é constitucional, onde tem 

que ser entregue na Casa de Leis até o dia 31 de agosto, sob pena do Prefeito Municipal está 

cometendo improbidade administrativa. Direcionou sua fala aos parlamentares dizendo que não veio 

ao parlamento para fazer amigos, mas sim trabalhar. Disse que há tempo o município teve vereadores 

que pensavam ser executivo, mas que é preciso fazer o papel de legislativo, pois o município não 

pode mais esperar. Declarou que o município tem padecido ao longo dos anos, de alguma forma por 

não serem capazes de fazer seu papel como legislador, onde o papel do vereador é legislar, fiscalizar. 

Mencionou que não é feito a fiscalização de processos licitatórios, que os parlamentares não se 

reúnem em semanas de debates para discutir assuntos de interesse do município, os mesmos não veem 

nada de resultados. O parlamentar ainda citou o motivo de até hoje se falar que o município não tem 

arrecadação própria, devido não se sentarem para debater sobre o assunto. Que no município de 

Prainha as pessoas não acreditam mais nos vereadores, falou que na audiência pública onde se discutia 

um assunto de extrema importância para o município, a população não se fazia presente. Declarou 

que está como vereador para realizar um trabalho diferente, que possa projetar o município num 

patamar de sustentabilidade. Expôs que é preciso debater sobre os projetos de lei, tributos, 

arrecadação, geração de renda que possa permitir uma boa qualidade de vida a população. Falou sobre 

a apresentação do projeto de lei complementar que altera e acrescenta dispositivos no código de 

postura do município de Prainha, sobre a apreensão de animais de grande porte soltos em vias e 

logradouros públicos no município, que entrará em pauta na sessão seguinte. Por fim, falou que teve 

conhecimento de que o projeto de lei que “Institui a semana municipal de prevenção, conscientização 

e combate ao uso de drogas licitas e ilícitas no município de Prainha” será vetado pelos parlamentares, 

devido o parecer do executivo que veta total o projeto, parecer este feito de forma irresponsável e 

mencionou que recebeu uma ligação da pessoa responsável pelo parecer, onde a mesma informou que 

somente no último dia de prazo é que leu o projeto. O mesmo solicitou que a Comissão de Justiça 

análise o parecer de veto total, deixou seu repúdio, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da 

palavra o vereador Ozires Miranda Queiroz desejou boa noite e saudou a todos. Agradeceu ao 

vereador José Benedito pela defesa que fez em seu nome, de não ter ido no Distrito de Pacoval. Falou 

que cada pessoa tem seu pensamento e que já havia sido parlamentar em antes, declarou que sempre 
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teve seus próprios pensamento e sempre procurou fazer o que é certo e justo. Disse ainda que se senti 

espantado com atitudes de vereadores que sempre acompanha o executivo. O mesmo disse que sabia 

que os nobres pares iam manter o veto. Agradeceu ao jurídico da Casa Legislativa, onde seu primeiro 

parecer foi bem fundamento, se após teve um pensamento contrário depois, mas que o parecer estava 

bem fundamentado, o que não foi fundamentado foi o veto. O vereador leu ainda um projeto de lei 

aprovado por unanimidade praticamente dentro da cidade de São Paulo, no qual passou a fazer parte 

dentro do calendário do município. Após falou que a prevenção ainda é mais barato, do que as pessoas 

estarem na porta da delegacia, vendo seus filhos marginalizados nas ruas e declarou que é a favor da 

prevenção, onde a prefeitura não possui iniciativa de fazer e que quando o legislador têm toda 

iniciativa de fazer um projeto de lei que vai trazer benefícios à população é tratado de forma 

irresponsável. O vereador leu que a pessoa responsável pelo parecer do veto inicia dizendo que o 

projeto de lei é tempestuoso e terminar dizendo “assim sendo, são essas, Senhor Presidente, as razões 

que me levam a opor o veto total do projeto de lei nº 002/2021, devolvendo-a, em obediência ao § 4º 

do art. 53 da Lei Orgânica Municipal”, e ao se observar o § 4º do art. 53 não tem nada a ver com o 

assunto do projeto. Ao concluir informou que não assinou o parecer da comissão devido não 

concordar com tal situação, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José 

Antônio Magno da Rocha saudou a todos, desejou boa noite. Começou agradecendo a presença do 

Sr. Edson Guerra – secretário de educação na audiência pública. Falou sobre seu posicionamento em 

dizer que era contra a continuidade das aulas remotas, que era a favor das aulas presenciais. Se 

reportou ao seu requerimento de nº 017/2021 que faz solicitação dá previsão para municipalização do 

trânsito no município, evitando assim grandes prejuízos. Também se solidarizou com a família do 

senhor Luiz Amorim, pela sua partida. Falou sobre a questão PPA, onde informou ao vereador Elias 

Campos que o Poder Executivo já fez o encaminhamento do PPA a Casa Legislativa. E mais uma vez 

falou da importância de os parlamentares tirarem uma semana para sentar e discutir as demandas, 

principalmente com relação ao PPA que é muito extenso, criarem um planejamento para que seja 

incluído demandas de algumas comunidades e que possam provocar uma audiência pública com a 

participação da população para que seja discutido a elaboração do PPA. Mencionou que é necessário 

acompanhar os processos licitatórios, fazer a fiscalização dos recursos, se estão usados de forma 

correta. Falou sobre a situação da água nas vias públicas da sede do município, demanda que se faz 

necessário discutir e chamar o Poder Executivo para apresentar soluções. Finalizando sua fala, falou 

sobre o veto do projeto de lei, onde é pago uma assessoria jurídica para fazer orientações aos 

parlamentares, onde muitas das vezes as opiniões divergem, mas que no final das conversas os nobres 

pares precisam de um posicionamento para tomar decisões. Informou que está seguindo o rito do 

advogado, mas que precisa da união dos vereadores para fazer a análise e discutir as questões da Casa 

de Leis, disse que está à disposição para sentar e discutir a situação o veto, em seguida agradeceu e 

finalizou. Usou da palavra o vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha cumprimentou a todos e 

desejou boa noite. Agradeceu a Deus. Parabenizou o secretário de educação Sr. Edson Guerra 

Azevedo Costa pela sua presença no Parlamento dando esclarecimentos sobre o atraso da merenda 

escolar. Falou que da mesma forma cobra esclarecimentos sobre a iluminação pública na margem 

direita do município de Prainha, para que os responsáveis apresentem justificativas sobre tal situação 

e assim os nobres vereadores dá uma resposta a população que tanto faz cobranças. Agradeceu ao 
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presidente por assinar a data da audiência pública, onde tem como pauta a energia elétrica na margem 

direita do município, que será no Distrito de Boa Vista do Cuçari. Fez também cobranças aos 

responsáveis para que sejam tomadas providências sobre o motor de luz da UBS do referido Distrito 

que está com problemas. Parabenizou a todas pessoas que participaram do manifesto do dia 07 de 

setembro, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Sebastião Góes Furtado 

Filho desejou boa noite e cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus. E disse que ouviu atentamente 

os discursos de cada parlamentar sobre suas demandas. Informou que está na região da margem direita 

fazendo seus trabalhos como vereador, no Distrito de Santa do Uruará onde iniciaram os trabalhos de 

limpezas nas ruas. Se reportou a população dizendo que os nobres pares estão na ativa, trabalhando, 

apresentando seus requerimentos no parlamento, fazendo as cobranças, mas que cabe ao Poder 

Executivo fazer sua parte, pois os mesmos estão fazendo naquilo que lhes é de competência. 

Mencionou sobre o manifesto realizado no dia 07 de setembro na sua região, em seguida agradeceu 

e finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Magno saudou a todos e desejou boa noite. 

Agradeceu a Deus pela oportunidade. Disse que nenhum prefeito ou vereador que entra na vida 

pública é para não fazer nada, todos que entram é com vontade de fazer alguma coisa, mas para quem 

está de fora é fácil dizer que vai fazer e que quando se conta das dificuldades, com a falta de recursos 

é que começa as atribulações. Se solidarizou com a família do seu Luiz Amorim, em nome da senhora 

Fransuelém, que faz parte de sua família. Falou que contribuiu com o transporte para levar o filho do 

seu Luiz Amorim até a cidade de Santarém. Mencionou sobre o projeto de lei e declarou que não é 

contrário ao projeto. Citou o artigo da Lei Orgânica que diz “Compete a secretaria municipal de 

educação fomentar, organizar e coordenar as ações da semana municipal de prevenção e 

conscientização do combate ao uso de drogas”, o mesmo falou que se a Lei Orgânica do Município 

prever a competência, o Poder Legislativo não pode criar uma nova lei, a não ser que se faça alteração 

na Lei Orgânica, apontou que seria nesse fato a inconstitucionalidade. Disse ainda que o Legislativo 

pode cobrar do Executivo para que faça acontecer essa semana de conscientização, que cumpra a lei 

que já existe. Se reportou ao vereador Elias Campos e expôs o quanto lhe incômoda a maneira como 

o parlamentar se pronuncia, querendo ensinar aos demais vereadores como fazer seu papel de 

vereador, declarou que cada parlamentar é um fiscal e tem seu direito de exercer seu papel como 

quiser, mas dizer que os mesmos não cumprem seu papel, não aceita. Falou que todos que estão como 

vereador tem suas responsabilidades e estão com vontade de trabalhar, ninguém é executivo, mas que 

todos têm sua maneira de trabalhar. Mencionou ainda que quando se trata de problemas, os mesmos 

têm que ser resolvidos e citou sobre a coluna quebrada da quadra inaugurada, dizendo que a partir do 

momento que se descobre o problema é que se toma providências, notificando a empresa para que 

possa prestar esclarecimentos e tentar solucionar tal situação. Relatou que não está no parlamento 

para dizer que é contra qualquer ideia dos demais vereadores, que é preciso união, onde tem que fazer 

valer o regimento da Casa, 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 022/2021 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha requerendo os 

serviços de agentes comunitários, para as comunidades de Três Irmãos, Ipiranga, Ipitanga e Irí na 

Região do Guajará, neste município de Prainha. Requerimento de nº 023/2021 de autoria do vereador 

José Antônio Magno da Rocha solicitando uma reforma na escola Municipal de Ensino Fundamental 
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Santa Ana, no rio Acará Açu, neste município de Prainha, que posto em discussão e votação foram 

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

Nascimento requerendo 4 (quatro) km de aterro e empiçarramento na estrada da Comunidade de Pisa 

Forte de Baixo, região do Cuçari no município de Prainha. Requerimento de nº 013/2021 de autoria 

do vereador Enoc Pereira do Nascimento requerendo as reformas nas unidades de saúde, no Distrito 

de Pacoval, Distrito de Boa Vista do Cuçari e Distrito de Santa Maria do Uruará, margem direita do 

município de Prainha; que posto em discussão e votação foram aprovados por unanimidade. Parecer 

jurídico nº 009/2021 – Assunto: Veto total do Projeto de lei nº 002/2021 que institui a semana 

municipal de prevenção, conscientização e combate ao uso de drogas e dá outras providências, de 

autoria do vereador Elias Ferreira Campos. Que pôr decisão do plenário a votação do Veto ficou para 

a sessão seguinte. 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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