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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA 

VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 

Aos vinte e um 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 dezenove horas e trinta 

minutos, 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, 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 o vereador Sebastião Góes Furtado Filho 

como 2º Secretário. Convocou os nobres os pares a ouvirem uma reflexão da Bíblia que está em 

Jeremias 29:11, que diz: “Porque sou eu que conheço os planos para vocês, diz o Senhor, planos de 

fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro”. 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: Requerimento de Nº 

025/2021 e 026/2021, de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento. Requerimento em 

CONJUNTO de Nº 019/2021, de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos, Ozires Miranda 

Queiroz, José Benedito da Silva Furtado, Helenilce Guedes Pereira e Hugo Roberto Rebelo Rocha. 

O Presidente franqueou a palavra. O vereador Elias Ferreira Campos fez uso da palavra para prestar 

homenagem póstuma ao Sr. Mauro Luiz Borges dos Santos (in memoriam). Não havendo quem 

fizesse uso da palavra, passou-se para o Grande Expediente. O Presidente franqueou a palavra. Usou 

da palavra o vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha – PRTB. Saudou a todos. Corroborou com o 

vereador José Benedito da Silva Furtado quanto a péssima situação das escolas do município. Pediu 

providências para a iluminação para a Comunidade do Ipanema, que segundo ele está há mais de 2 

(dois) meses aguardando o conserto do gerador de luz. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador Sebastião Góes Furtado Filho – MDB. Cumprimentou a todos. Também criticou o fato 

de que até o momento o poder público não tenha consertado o gerador de luz da Comunidade 

Ipanema. Pediu iluminação pública para a margem direita do município; disse que a região não 

recebeu mais nenhuma manutenção do setor competente. Convidou para audiência pública que irá 

tratar sobre o fornecimento de energia elétrica para os distritos e comunidades da margem direita. Em 

seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Elias Ferreira Campos – PSD. Saudou 

a todos. Corroborou com os nobres pares quanto as reinvindicações sobre a iluminação pública. 

Destacou que apresentou proposta de suspensão da cobrança da taxa de contribuição para iluminação 

pública, justamente pela ineficiente dos serviços prestados à população. Fez críticas a situação de 

funcionamento da E.M.E.I. Ruth Baia da Rocha na sede do município. Convidou para a audiência 

pública que irá tratar da atuação da Reserva Extrativista (Resex) Renascer. Agradeceu e finalizou. 

Usou da palavra o vereador Ozires Miranda Queiroz – PDT. Cumprimentou a todos. Agradeceu 

ao vereador José Antônio Mágno da Rocha pela resposta ao pedido de informação. Se reportou ao 

vereador Agnaldo Teles Mágno; o parabenizou por seu pronunciamento em sessão anterior. 

Corroborou com o vereador Enoc Pereira do Nascimento quanto ao pedido de abertura de estradas no 
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município de Prainha; entretanto, disse que há muito trabalho a fazer em um curto espaço de tempo; 

disse que as aulas presenciais vão começar no início do ano, mas infelizmente as estradas estarão 

intrafegáveis. Fez críticas à atuação da secretaria de educação. Lamentou que o setor responsável pela 

iluminação pública do município não esteja nem fazendo a manutenção das luminárias. Agradeceu e 

finalizou. Usou da palavram o vereador Enoc Pereira do Nascimento – PSDB. Saudou a todos. 

Convidou a todos, em especial a população da margem direita, para participarem da audiência pública 

sobre o fornecimento de energia elétrica que acontecerá no Distrito de Boa Vista do Cuçarí. Também 

convidou a todos para as audiências públicas que vão ocorrer no município para discutirem o Plano 

Plurianual – PPA. Agradeceu ao Sr. Manoel por ter contribuído com população de Boa Vista do 

Cuçarí. Pediu providências do Secretário de Educação para a escola da Comunidade Ribanceira; 

assim como para as demais escolas do município de Prainha que segundo ele estão precisando de 

mais atenção por parte do referido secretário. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 

José Benedito da Silva Furtado – PRTB. Cumprimentou a todos. Agradeceu ao vereador José 

Antônio Mágno da Rocha pela resposta ao pedido de informação. Convidou a população da margem 

direita, para participarem da audiência pública sobre o fornecimento de energia elétrica que 

acontecerá no Distrito de Boa Vista do Cuçarí. Corroborou com a vereadora Helenilce Guedes 

Pereira; disse que o Prefeito Municipal já ordenou o trabalho de construção e manutenção de 300 

(trezentos) metros de ponte para a Comunidade de Vila Canaã, rio Vira Sebo. Fez críticas à saúde 

pública do município. Lamentou o falecimento de um recém-nascido que veio a óbito pela demora 

em atendimento especializado. Convidou para a audiência pública que irá tratar da atuação da Reserva 

Extrativista (Resex) Renascer em conjunto com os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 

instituições públicas e privadas, comunidades locais e sociedade em geral, a fim de debater os limites, 

funcionalidade, fiscalização, manejo e entre outros assuntos inerentes a referida Resex. Agradeceu e 

finalizou. Usou da palavra o vereador José Antônio Mágno da Rocha – MDB. Saudou a todos. 

Disse que tem a preocupação de estar presente nas comunidades de zona rural do município de 

Prainha, fazendo reuniões e ouvindo a população. Pediu providências da Secretaria de Educação para 

fazer a manutenção das escolas, em virtude do retorno as aulas presenciais em Prainha. Fez cobranças 

quanto a distribuição dos Kits de Merenda Escolar para os alunos. Criticou a atuação da Secretaria de 

Saúde nos casos de urgência e emergência, em que o paciente precisa ser transferido para Santarém; 

assim nos também casos de TFD – Tratamento Fora de Domicílio. Solicitou que seja promovido uma 

audiência pública para tratar de assuntos inerentes à saúde pública do município de Prainha. 

Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Mágno – PSC. Cumprimentou 

a todos. Convidou para a audiência pública que irá tratar da atuação da Reserva Extrativista (Resex) 

Renascer. Criticou a atuação do Secretário de Meio Ambiente, que não tem feito a fiscalização dos 

animais soltos na rua, colocando em perigo a população. Também criticou a falta de fiscalização para 

obras privadas em que os materiais estão sendo despejados na rua sem nenhum cuidado, e que já 

ocasionaram diversos acidentes. Disse que está a disposição para lutar pela criação do Estado Tapajós. 

Agradeceu e finalizou. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra, o Presidente passou para a 

Ordem do dia. Foram apresentadas as seguintes matérias para aprovação: Requerimento de Nº 

023/2021, de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento; solicitando a abertura de 5 (cinco) 

Km de Ramal na Comunidade do Braga - Região do Açu – margem direita do município do 

Prainha/PA; e Requerimento de Nº 024/2021, de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento, 

solicitando aquisição de um terreno com medida de 100x100 metros, com área de 10.000 m² para a 

construção de um campo de futebol, no Distrito de Santa Maria do Uruará – margem direita do 

município de Prainha/PA; que colocados em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. 

Requerimento em CONJUNTO de Nº 019/2021, de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos, 
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Ozires Miranda Queiroz, José Benedito da Silva Furtado, Helenilce Guedes Pereira e Hugo Roberto 

Rebelo Rocha, requerendo que ouvido o soberano Plenário, seja este votado e encaminhado à Mesa 

Diretora da Câmara Municipal de Prainha, a fim de que seja disponibilizado, dentro do prazo 

regimental, aos signatários deste, o Processo Licitatório, referente a Carta Convite n° 1/2021-010701, 

relativo a obra de Construção do Muro da Câmara de Vereadores, a fim de termos maior eficiência e 

transparência do sistema de fiscalização e contratações públicas em nosso Município, conforme 

preceitua o Art. 37, Parágrafo XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como a  

nova Lei Federal de Licitações nº 14.133, publicada no dia 1º de abril de 2021, que dispõe sobre o 

novo regime licitatório e contratual no âmbito da Administração Pública, tempo em que, solicitamos 

que seja providenciada a substituição da Placa de Identificação da Obra hoje existente no local, cujo 

tamanho e informações encontram-se incompletas e, em desacordo com a Resolução nº 250, de 

16/12/1977, solicitando que contenham as informações necessárias a qualquer obra pública; que 

colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Presidente pediu a quebra dos 

interstícios regimentais de passagem pelas comissões para que seja colocado em pauta o Projeto de 

Resolução Nº 001/2021, de 13 de outubro de 2021, de sua autoria; em virtude de se tratar de uma 

honraria a uma autoridade. Os nobres pares concordaram com a solicitação, somente com a ressalva 

de que seja estendido a outras lideranças religiosas em um próximo momento. Desta maneira o 

secretário fez a leitura da matéria em questão: Projeto de Resolução Nº 001/2021, de 13 de outubro 

de 2021, de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno que Outorga o Título Honorífico de “Cidadão 

de Prainha” ao Senhor Madornes Alves da Costa, pelos seus relevantes serviços prestados em favor 

do Município de Prainha; 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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