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ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA 

VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 

Aos dezesseis dias do mês de novembro 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, Ewerton Pacheco Jardim, 

Hugo Roberto Rebelo 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 Mateus 19:26 – que diz: “Jesus olhou para eles e respondeu: “Para o homem é impossível, 

mas para Deus todas as coisas são possíveis”. 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 081/2021 – PMP/SEMAP que convida os vereadores 

para prestigiar a visita do governador Helder Barbalho no município, com a chegada prevista para as 

12:30, para a cerimônia de entrega da Pavimentação Asfáltica feita em nossa cidade. Memorando 

circular nº 366/2021 - Secretaria M. de Saúde que encaminha cópia do Ofício nº 200/2021/ SESAM-

PA/SUEST-A-FUNASA para conhecimento e providências e ao tempo convida para uma importante 

reunião, que acontecerá no dia 18 de novembro de 2021, na universidade Cruzeiro do Sul. ATA DE 

REUNIÃO – Tribunal Regional Eleitoral. Assunto: Atendimento Itinerante – Terra Prainha/Pará, nos 

dias 03 a 11 de dezembro nas margens direita e esquerda do Município. Requerimentos nº 027/2021 

e nº 029/2021, de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha. Requerimentos nº 027/2021 e 

nº 028/2021, de autoria do vereador Elias Ferreira Campos. Requerimentos nº 032/2021 e nº 

033/2021, de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado. Requerimento Conjunto nº 

020/2021, de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos, Ozires Miranda Queiroz, José Benedito 

da Silva Furtado e Hugo Roberto Rebelo Rocha. 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. Desejou boa noite. Saudou a todos. Solicitou ao presidente da Casa 

Legislativa respostas sobre suas demandas. Mencionou a precariedade das estradas, principalmente 

nos trechos das comunidades: Poço Azul, Venezuela e próximo ao Açu, segundo o mesmo com a 

chegada da chuva vai ficar sem condições de trafegar. Cobrou e fez críticas com a falta de manutenção 

na escola da comunidade Poço Azul, disse que as aulas presenciais vão começar no final do mês de 

janeiro de 2022, mas infelizmente a escola não oferece condições de acolher os alunos. Fez 

reivindicações e cobranças ao Secretário de Educação sobre a merenda escolar. Citou um acidente na 

Ponte Venezuela, é lamentou a situação. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador Sebastião Góes Furtado Filho. Cumprimentou a todos. Iniciou lendo um trecho da Bíblia 

que está em Salmos 46. Após declarou que Deus é a fortaleza dos parlamentares e está abrindo as 
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portas para que os mesmos possam caminhar. Agradeceu ao Prefeito Davi Xavier por atender ao 

conserto do gerador de luz da Comunidade Ipanema. Fez cobranças a respeito da iluminação pública 

para a margem direita do município. Requereu ainda ao secretário de saúde que tomei providências 

quanto ao compressor do Posto de Saúde da comunidade Boa Vista do Cuçari, que não está 

funcionando. Em seguida, 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 de Nº 031/2021, de autoria do José Benedito da Silva Furtado – requerendo o 

quantitativo de servidores temporários e efetivos atuantes na Saúde do Município, com discriminação 

de cargos, carga horária e função que exerce na saúde do município; 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. 

  

 

mailto:cmpprainha@gmail.com

