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ATA DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA 

VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 

Aos dezoito 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 Salmos 37:4 – que diz: “Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu 

coração”. Em seguida determinou a leitura da Ata anterior que posta em votação, foi aprovada por 

unanimidade. Passou para o Pequeno Expediente. Sem matérias para apresentação. 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. 

Iniciou fazendo reivindicações sobre a iluminação pública no município e cobrou a prestação de 

contas da mesma. Criticou a falta de itens básicos na Unidade Mista de Saúde Wilson Ribeiro, o 

mesmo expressou situação lamentável. Falou sobre o trator da comunidade de Boa Vista do Cuçari 

que está sendo utilizado de forma errada, sem beneficiar os agricultores da região e fez denúncias 

quanto a situação. Cobrou providências quanto a escola da comunidade Poço Azul. Em seguida, 

agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Elias Ferreira Campos. Cumprimentou a todos. 

Se reportou a fala de um parlamentar na sessão anterior sobre solucionar os problemas tributários no 

município e destacou que apresentou projeto de resolução em conjunto no mês de maio, onde 

apresentavam itens aptos a gerar impostos, mas que foi retirado de pauta. Mencionou sobre assuntos 

que os vereadores podem legislar. Fez críticas a assessoria jurídica da Casa Legislativa. O mesmo 

disse que é preciso trabalhar voltado para o crescimento do município. Em seguida, agradeceu e 

finalizou. Usou da palavra o vereador Ewerton Pacheco Jardim. Saudou a todos. Apoiou a fala 

do vereador Elias Campos e expressou a importância da arrecadação tributária no município. Disse 

que está empenhado em trabalhar pelo bem da população. Fez novas críticas ao Governador do Estado 

Helder Barbalho. Mencionou situação da máquina do Raio-X do hospital. Se colocou à disposição.  

Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Sebastião Góes Furtado Filho. 

Cumprimentou a todos. Agradeceu a Gestão Municipal e informou que os trabalhos irão iniciar na 

ponte que fica na Venezuela. Reivindicou novamente sobre posto de saúde da comunidade Ipanema 

e fez cobranças quanto a escola da comunidade Poço Azul e sobre a questão da água do Igarapé do 

Cuçari. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Ozires Miranda Queiroz. 

Saudou a todos. Expôs a falta de compromisso do Prefeito Davi Xavier com a comunidade do 

Xicantãm e declarou para a comunidade que o mesmo vai realizar os trabalhos na ponte. Falou sobre 
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sua preocupação com o aumento dos casos de covid-19 na cidade. Referiu-se novamente sobre a 

iluminação pública, disse ser falta de respeito com os munícipes. Mostrou sua revolta quanto a 

denúncia do vereador Hugo Roberto, onde a máquina é para está em benefício dos agricultores e 

solicitou apuração dos fatos. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 

Agnaldo Teles Magno. Cumprimentou a todos. Fez menção ao sistema tributário, o mesmo disse 

que só através de recursos o município consegue melhorar a vida da população. Criticou a Gestão 

Municipal e a assessoria jurídica da Casa Legislativa. Destacou que o parlamentar deve realizar o seu 

trabalho de maneira responsável. Também fez novas reivindicações sobre a iluminação pública no 

município e mencionou os fatos relatados sobre a Unidade Mista de Saúde Wilson Ribeiro. Em 

seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado. 

Saudou a todos. Solicitou providências quanto a denúncia do vereador Hugo Roberto. Se reportou as 

comunidades ribeirinhas e falou da reunião com equipe da FUNASA – Salta Z, projeto de suma 

importância para os ribeirinhos, o mesmo ainda citou como iniciou o projeto e a oportunidade de 

assinar juntamente com o Prefeito Municipal o Termo de Cooperação Técnica. Mencionou que é de 

extrema importância conservar os maquinários do município. Fez críticas ao Governador Helder 

Barbalho em pedir vistas na decisão do Plebiscito, disse que é falta de respeito com a Região Oeste 

do Pará, em especial a Calha Norte. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 

José Antônio Magno da Rocha. Cumprimentou a todos. Agradeceu ao Govenador do Estado por 

priorizar a recuperação da PA-419. Fez esclarecimentos sobre os maquinários da Secretaria de Obras 

e destacou os trabalhos realizados pelo secretário Dimas Castro. Mencionou sobre a iluminação 

pública no município e disse que é necessário cobrar do setor responsável providências. Por fim, falou 

sobre a qualidade da água para consumo, e disse que tem que convocar o chefe da COSANPA para 

prestar informações. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo 

Oliveira Ferreira. Desejou boa noite. Cumprimentou a todos. Fez esclarecimentos quanto as 

demandas levantadas, o mesmo disse que a Mesa Diretora irá fazer apuração dos fatos sobre a 

denúncia do vereador Hugo Roberto. Mencionou a Lei SEMEAR e Projeto Salta - Z. Expôs a 

importância da criação da Secretaria da Pesca no município.  Em seguida, 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 nº 034/2021, de autoria do vereador 

José Benedito da Silva Furtado requerendo em caráter de urgência, uma equipe da Secretaria de 

Obras, para auxiliar na retirada da tapagem no rio Guajará; que colocado em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Requerimento nº 012/2021, de autoria do vereador Ozires Miranda 

Queiroz solicitando a fiscalização dos carros som, motos e serviços de locuções em campos de 

futebol; que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 

028/2021, de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha requerendo que a Mesa Diretora, 

deste Poder que encaminhe ofício à Secretaria M. de Saúde, a convidar os senhores: Abraão Pereira 

do Nascimento – Secretário M. de Saúde, a Sr.ª Josana Moura – responsável pelo setor de 

regulamentação e encaminhamentos de TFD em nosso município, a Sr.ª Maria Rosa – Diretora da 

Unidade Mista de Saúde Wilson Ribeiro, a Sr.ª Lucia Helena Magalhães Braga – Presidente do 

Conselho M. de Saúde e os diretores da SESPA, no mês a ser marcado pela Mesa Diretora, a fim de 
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tratarmos do número significativo de pacientes aguardando o TFD na Unidade Mista de Saúde Wilson 

Ribeiro; 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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