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ATA DA VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA 

VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 

Aos vinte dias do mês de outubro 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 em exercício Agnaldo Teles Mágno, 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, 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. O presidente convidou para a composição 

da Mesa o vereador José Antônio Magno da Rocha para assumir como 1º Secretário e a vereadora 

Helenilce Guedes Pereira como 2ª Secretária. Convocou os nobres pares a ouvirem uma reflexão da 

Bíblia que está em Naum 1:7, que diz: “O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele 

protege os que nele confiam”. Em seguida determinou a leitura da Ata anterior que posta em votação, 

foi aprovada por unanimidade. Passou para o Pequeno Expediente. Foram apresentadas as seguintes 

matérias: Ofício nº 072/2021 – PMP/SEMAP que encaminha o Projeto de Lei nº 011/2021 que dispõe 

sobre Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências. Ofício 

nº 075/2021 – PMP/SEMAP que encaminha a Lei nº 116/2021, de 04 de outubro de 2021, que dispõe 

sobre a regulamentação da concessão de benefícios eventuais da política de assistência social no 

município de Prainha, devidamente sancionada pelo Prefeito Municipal. Ofício do CMS Nº 068/2021, 

que convida os parlamentares do Poder Legislativo a participarem de 02 (duas) reuniões, que 

acontecerão nos dias 20 e 21 de outubro do corrente ano, para discutirem a Lei do Fundo Municipal 

de Saúde de Prainha.  Ofício do CMS Nº 063/2021, que encaminha cópia do Ofício Nº 174/2021, de 

09 de setembro de 2021, do Prefeito Municipal de Prainha, Davi Xavier de Moraes, para o 

conhecimento desta Casa de Leis. Requerimento em CONJUNTO de Nº 018/2021, de autoria dos 

vereadores Elias Ferreira Campos, Ozires Miranda Queiroz, José Benedito da Silva Furtado, 

Helenilce Guedes Pereira e Hugo Roberto Rebelo Rocha. Requerimentos de Nº 029/2021 e de Nº 

30/2021, de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado. Requerimentos de Nº 011/2021 e de 

Nº 012/2021, de autoria do vereador Sebastião Góes Furtado Filho. Requerimentos de Nº 021/2021 e 

de Nº 022/2021, de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento. Requerimento de Nº 012/2021, 

de autoria do vereador Agnaldo Teles Mágno. O Presidente fez uso da palavra para esclarecer que 

não foi possível os vereadores participarem da reunião do Conselho Municipal de Saúde no presente 

dia, em virtude de o ofício ter sido entregue somente no dia de hoje, entretanto se comprometeu e 

também convidou os vereadores a estarem presente no dia seguinte para discutirem a Lei do Fundo 

Municipal de Saúde de Prainha e demais ações do Conselho Municipal de Saúde de Prainha. O 

Presidente franqueou a palavra. Não havendo quem fizesse uso da palavra, passou-se para o Grande 

Expediente. Usou da palavra o vereador Elias Ferreira Campos – PSD. Cumprimentou a todos. 

Reivindicou a obra de construção da Ponte do Petrópólis, tendo em vista que diversos requerimentos 

já foram solicitados para atender tal demanda. Se dirigiu ao líder do governo e pediu esclarecimentos 

quanto a madeira que foi recebida por meio de doação destinada ao município. Fez referência a 

viagem feita a capital do Estado; citou que esteve na Secretaria de Estado de Assistência Social, 
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Trabalho, Emprego e Renda – SEASTER, em busca de soluções por meio de políticas públicas para 

os jovens e adultos do município. Também disse que esteve em reunião na Companhia de Saneamento 

do Pará – COSANPA, onde fizeram diversas solicitações, na oportunidade contaram com o apoio 

Deputado Estadual Junior Hage. Citou que no ITERPA- Instituto de Terras do Pará, encaminharam 

demandas, e pediram providências efetivas por parte da referida instituição. Em seguida agradeceu e 

finalizou. Usou da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado – PRTB. Saudou a todos. 

Lamentou a situação da E.M.E.I.F. Berenice de Souza Miranda, localizada na Comunidade 

Santíssima Trindade, Zona Rural do município de Prainha-PA; pois a mesma encontra-se com uma 

grande infestação de morcegos, colocando em risco a saúde da população. Criticou o Secretário de 

Educação, que segundo ele não tem ordenado a manutenção das escolas do município; disse que as 

escolas se encontram em situação de total abandono. Citou que o então secretário não tem 

competência técnica para exercer tal função. Parabenizou o vereador Agnaldo Teles Mágno, pelo 

trabalho de fiscalização feito nas obras inacabadas no bairro do Açaizal. Criticou empresas que não 

cumpriram com a execução de obras no município, trazendo prejuízo ao erário público. Convidou os 

nobres a participarem no dia seguinte da reunião para discutirem a Lei do Fundo Municipal de Saúde 

de Prainha. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Enoc Pereira do 

Nascimento – PSDB. Cumprimentou a todos. Pediu providências para a iluminação pública no 

Distrito de Boa Vista do Cuçari. Agradeceu ao Deputado Estadual Hilton Aguiar, que promoveu o 

serviço de emissão de carteiras de identidade na margem direita, atendendo mais de 300 (trezentas) 

pessoas. Criticou o pronunciamento do vereador José Benedito da Silva Furtado, que segundo ele 

desferiu inverdades em sua fala. Disse que foi eleito como votos da população, e que por este motivo 

tem convicção de que o povo confia no seu trabalho, sendo escolhido como representante por ter uma 

conduta ilibada. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Ozires Miranda Queiroz – 

PDT. Saudou a todos. Corroborou com o vereador Elias Ferreira Campos no que se refere a viagem 

feita a capital do Estado, em que estiveram encaminhando diversas demandas nos órgãos e 

instituições do Poder Executivo Estadual. Citou a reunião na Companhia de Saneamento do Pará – 

COSANPA; disse que foram discutidas ações emergências para o município de Prainha. Destacou as 

demandas encaminhadas junto ao ITERPA – Instituto de Terras do Pará. Lamentou que não tenha 

sido possível os vereadores participarem da reunião do Conselho Municipal de Saúde no presente dia, 

em virtude de o ofício ter sido entregue somente no dia de hoje, e ainda com ausência de informações 

sobre o local da reunião; entretanto se comprometeu e também convidou os vereadores a estarem 

presente no dia seguinte para discutirem a Lei do Fundo Municipal de Saúde de Prainha e demais 

ações do Conselho Municipal de Saúde de Prainha. Criticou a atuação da Secretária de Esporte e 

Cultura, por não estar promovendo ações de incentivo ao esporte e lazer no município de Prainha. 

Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Antônio Mágno da Rocha – 

MDB. Cumprimentou a todos. Fez referência ao I Seminário de Capacitação da AMUT – Associação 

de Municípios do Oeste do Pará para Vereadores da Região Oeste do Pará, onde foi possível 

compartilhar conhecimento e experiências com membros dos três poderes e autoridades de diversas 

instituições. Também citou viagem feita a Brasília-DF, onde debateram situações de interesse do 

município e também onde puderam contribuir com a possível convocação de um novo plebiscito para 

criação do Estado do Tapajós, passo fundamental para toda a região da Calha Norte do Pará. 

Mencionou que em passagem em Belém do Pará fez reivindicações ao Governo do Estado quanto ao 

asfaltamento da PA-419 no município de Prainha. Se reportou ao Deputado Federal Priante; disse que 

o mesmo se comprometeu com a 2ª Etapa da obra para a construção do Estádio Municipal, assim que 

a 1ª Etapa, que é campo de futebol, for entregue. Se colocou à disposição dos nobres vereadores; 

ressaltou que todos os pedidos de informação dos vereadores feitos em sessão ordinária serão 
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encaminhados ao executivo. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra a vereadora 

Helenilce Guedes Pereira – PSDB. Cumprimentou a todos. Corroborou com o vereador Elias 

Ferreira Campos no que se refere a obra de construção da Ponte do Petrópólis, assim como também 

as reivindicações feitas pelos demais vereadores e que até o momento não foram atendidas pelo poder 

executivo. Pediu providências quanto a construção da ponte do Fortaleza, na comunidade Furinho, 

rio Uruará; assim como também solicitou reforma para as pontes da comunidade Vila Canaã, rio Vira 

Sebo. Se reportou a comunidade do Jupindá; em atendimento aos pedidos da população, requer 

informações sobre a situação da escola no referido local. Fez referência a viagem feita a capital do 

Estado com alguns pares desta Casa de Leis. Corroborou com o vereador Ozires Miranda Queiroz 

quanto as demandas encaminhadas junto ao ITERPA – Instituto de Terras do Pará. Disse que os 

trabalhos desempenhados durante a viagem à Belém são de grande importância para o povo do 

município de Prainha. Em seguida agradeceu e finalizou. O vereador José Benedito da Silva Furtado 

– PRTB, pediu uma parte em resposta ao vereador Enoc Pereira do Nascimento – PSDB; foi 

concedido. Lamentou que o nobre vereador tenha se expressado com palavras de baixo calão, 

constrangendo a todos os presentes e público que acompanha pela transmissão ao vivo. Fez lembrar 

que foi eleito na última eleição como o vereador mais votado do município de Prainha, segundo ele 

isto apenas confirma a confiança do povo e comprova o trabalho que vem desenvolvendo em sua 

trajetória política. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Mágno – 

PSC. Saudou a todos. Citou que teve solicitação atendida pelo Poder Executivo quanto a situação do 

ar-condicionado da sala de Raio-X no hospital municipal. Destacou o trabalho em que os vereadores 

José Benedito da Silva Furtado e Ozires Miranda Queiroz estiveram à frente no que se refere ao 

levantamento dos limites entre os municípios de Prainha e Almeirim. Disse que esteve em Brasília-

DF em comitiva com alguns pares do Poder Legislativo Municipal. Lamentou a ausência de políticas 

públicas municipais que fomentem a atuação de empresas no município; o que acaba por dificultar a 

destinação de novos recursos por parte do Poder Público Federal para Prainha. Criticou a situação da 

ponte do Fortaleza, na comunidade Furinho, rio Uruará; porém disse que com a madeira recebida por 

meio de doação, o Prefeito municipal já ordenou que a mesma seja utilizada para o atendimento destas 

demandas de construção de pontes. Parabenizou os trabalhos desempenhados pela Secretaria de 

Saúde. Se reportou ao líder do governo, fez reivindicações quanto a iluminação pública na sede do 

município. Agradeceu e finalizou. O vereador José Antônio Mágno da Rocha – MDB, pediu uma 

parte em resposta ao vereador Agnaldo Teles Mágno – PSC; foi concedido. Sugeriu que seja feita 

uma solicitação em conjunto com os demais vereadores para pedirem o planejamento das ações 

referentes a iluminação pública. Agradeceu e finalizou. Não havendo mais quem fizesse uso da 

palavra, o Presidente passou para a Ordem do dia. Foi apresentada a seguinte matéria para 

aprovação: Requerimento nº 026/2021 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha, 

solicitando providências junto ao setor competente, para que sejam executadas dentro das 

possibilidades técnicas do município o aterro de 30 (trinta) metros do Ramal da comunidade do Açu 

– assim como também solicita que seja feita a manutenção no ramal do Limoal, dando assim, 

acessibilidade até o ramal principal do Malval; que colocado em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Sem nada mais a tratar, 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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