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ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA 

VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 

Aos quatorze dias do mês de dezembro 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, 

Enoc Pereira do Nascimento, Helenilce Guedes Pereira, 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 96:5 – que diz: “Adorai ao 

Senhor vestidos de trajes santos; tremei diante dele, todos os habitantes da terra”. Em seguida 

determinou a leitura da Ata anterior que posta em votação, foi aprovada por unanimidade. Passou 

para o Pequeno Expediente. Foi apresentado as seguintes matérias: E-mail: Resposta ao ofício nº 

116/2021 – confirmando a participação do Chefe da Reserva Extrativista o Senhor Éder Ferreira 

Moraes de Jesus e do Senhor Antônio Sena. Requerimento nº 005/2021 de autoria do vereador 

Agnaldo Teles Magno. Requerimento nº 013/2021 de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz. 

Requerimento nº 013/2021 de autoria do vereador Sebastião Góes Furtado Filho. Requerimentos nº 

030/2021 e nº 031/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos. O Presidente franqueou a 

palavra.  Não havendo quem fizesse uso da palavra, passou-se para o Grande Expediente. O 

Presidente franqueou a palavra. Usou da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado. 

Saudou a todos. Iniciou falando sobre a audiência pública ocorrida pela manhã e parabéns o Secretário 

de Cultura senhor Albertino Filho por se fazer presente e prestar esclarecimentos. Se reportou a 

população da região da Resex informando da presença do ICMBio na audiência pública do dia 20 de 

dezembro, na comunidade de Santa Cruz e reiterou o convite para população participar. Expôs que 

fez cobranças sobre os maquinários do Distrito de Santa Maria do Uruará, segundo o mesmo com 

embasamento na informação do mecânico responsável. Mencionou sobre o expediente convidando o 

senhor Mauro Bastos a se fazer presente na Casa de Leis e prestar esclarecimentos quanto aos 

trabalhos na PA-419. Cobrou a data da audiência pública sobre a energia elétrica na margem direita 

do município. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Sebastião Góes 

Furtado Filho. Cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus pela oportunidade e leu uma passagem da 

Bíblia que está em Romanos 12: 9-21. Agradeceu ao Prefeito Municipal que a partir do dia 15, estará 

encaminhando uma equipe para margem direita e realizar os trabalhos de iluminação pública. Fez 

reivindicações quanto a um poço artesiano para a comunidade Igarapé do Cuçari. Mencionou o 

andamento para a conclusão da escola da comunidade Patauazal. Em seguida, agradeceu e finalizou. 

Usou da palavra o vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha. Saudou a todos. Agradeceu a Deus. 

Parabenizou o presidente Orivaldo Oliveira pela Ação realizada na margem direita do município. 

mailto:cmpprainha@gmail.com


 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA 

 

 

 2 de 3 

Avenida Coatá, Nº 500, Bairro São Sebastião | CEP: 68130-000 | Prainha - Pará 

CNPJ/MF: 10.220.671/0001-11 | E-mail: cmpprainha@gmail.com  

Corroborou com o vereador José Benedito quanto a data da audiência pública sobre a energia elétrica 

na Comunidade de Boa Vista do Cuçari. Fez reivindicações sobre as estradas da região da margem 

direita do município. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles 

Magno. Saudou a todos. Iniciou falando sobre as cobranças com relação a situação das vias públicas 

na cidade. Criticou a demora dos trabalhos que estão sendo feitos nos Ramais da Colônia. Citou a 

situação lamentável de um barco que está ao lado da fábrica de gelo e solicitou providências do 

Secretário Dimas Castro. Relatou os problemas que se deparou na Unidade Mista de Saúde e cobrou 

providências do Secretário de Saúde e da Diretora do Hospital. Em seguida, agradeceu e finalizou. 

Usou da palavra o vereador Enoc Pereira do Nascimento. Cumprimentou a todos. Agradeceu a 

Deus pela oportunidade. Citou alguns serviços conquistados em seu primeiro ano de parlamentar, o 

mesmo expôs o quanto se senti feliz por lutar em prol da população que confiou seu voto. Agradeceu 

a Gestão Municipal pelo apoio e atender suas demandas. Fez esclarecimentos quanto ao trator de sua 

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

Cumprimentou a todos. Iniciou falando de seu requerimento que solicita serviço paliativo no Ramal 

do Lago Geral. Mencionou que faltou alguns esclarecimentos na audiência pública ocorrida pela 

manhã. Parabenizou o vereador Enoc Nascimento pela execução dos trabalhos feitos na sua região, o 

mesmo disse que não pode fazer na região da margem esquerda. Criticou a falta de planejamento que 

não teve para realizar os trabalhos nos Ramais. Expôs o quanto ficou surpreso com a quantidade de 

gente aguardando atendimento na Unidade de Atendimento Sentinela e solicitou providências da 

Gestão Municipal. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Elias Ferreira 

Campos. Saudou a todos. Falou sobre a infraestrutura do município e expôs sobre o papel do 

vereador. Se reportou a fala do vereador Ozires Miranda quanto a visita na Escola Fundamental 

Pretextato da Costa Alvarenga e lamentou a situação que a escola ainda se encontra. Informou que 

estará presente novamente no setor de licitação da prefeitura. Relatou casos de vulnerabilidade de 

menores perto da UBS do bairro Açaizal e pediu providências da Gestão Municipal. Lamentou sobre 

o FORMA PARÁ e a perda dos cursos de nível superior para o Município de Prainha. Retornou a 

fala o vereador Orivaldo Oliveira na sessão anterior sobre o Art. 197 do regimento da Casa, o mesmo 

disse que fez diretamente e declarou que sofreu assédio moral. Criticou o vereador e falou que irá 

formar uma comissão para acompanhar os processos licitatórios. Em seguida, agradeceu e finalizou. 

Usou da palavra a vereadora Helenilce Guedes Pereira. Cumprimentou a todos. Fez solicitação 

de resposta ao Líder Governo quanto ao expediente que requer a manutenção da estrada do Distrito 

de Santa Maria do Uruará, que liga as comunidades até a comunidade Floresta. Parabenizou o 

presidente pela ação realizada na margem direita. Se reportou a Deputado Júnior Hage também pela 

ação realizada. Informou que dia 15, o Deputado Zequinha irá está na comunidade Boa Vista do 

Cuçari. Fez reivindicações em relação as vias públicas do Distrito de Santa Maria do Uruará. Em 

seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Antônio Magno da Rocha. 

Saudou a todos. Parabenizou o vereador Orivaldo Oliveira pela ação de cidade realizada na margem 

direita do município. Reforçou sobre a importância das audiências públicas a serem realizadas. 

Mencionou a sobre a melhoria da saúde no município e assim possibilitar andamento dos tratamentos 

da população. Expôs também a importância de conseguir parcerias para o município e juntos buscar 
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resolver os problemas da população. 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 028/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos 

requerendo que seja encaminhado ao Senhor Davi Xavier de Moraes, Prefeito Municipal de Prainha, 

para que apresente a esta Casa de Leis, com a maior brevidade possível, como está o andamento da 

situação de homologação da pista de pouso do Município, tendo em vista, que como todos somos 

sabedores, o aeroporto de Prainha não é regulamentado junto a ANAC-Agência Nacional de Aviação 

Civil; Requerimento nº 029/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo a Mesa 

Diretora desta Casa de Leis, a fim de que se oficie a Secretaria Municipal de Educação, tomando 

como parâmetro a Lei nº 12.527, de 16/05/2021, para que envie a esta Câmara Legislativa as seguintes 

informações: Saldo atualizado do FUNDEB, no município de Prainha; Extrato de todas as contas 

contendo as transferências bancárias realizadas pelo FUNDO; Quantas contas existem que abarcam 

recursos do FUNDEB; Os gastos efetuados pelo FUNDO são discutidos com o CACS-FUNDEB-

Conselho de Acompanhamento e Controle Social, cuja função principal é de acompanhar e controlar 

a distribuição, a transparência e a aplicação dos recursos do Fundo, no âmbito municipal? Em caso 

positivo, juntamente com a resposta, anexar cópia legível da(s) Ata(s) das reuniões; Há previsão de 

rateio das possíveis sobras do FUNDEB para o exercício vigente, entre os profissionais da educação?, 

que colocados em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Projeto de Lei nº 

012/2021, do Poder Executivo que “Dispõe sobre a destinação dos repasses Estaduais provenientes 

da Lei Estadual nº 7.638, de 12 de julho de 2012, que institui o ICMS VERDE, e dá outras 

providências; que com base no Art. 142 § 4º do Regimento Interno da Câmara, foi posto em votação  

e aprovação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 013/2021, do Poder Executivo que 

“Revoga a Lei nº 102/2019, de 27 de dezembro de 2021 e Institui a Lei nº ___/2021, sobre as taxas 

ambientais e o exercício do poder de polícia no município de Prainha e dá outras providências; que 

com base no Art. 142 § 4º do Regimento Interno da Câmara, foi posto em votação  e aprovação, sendo 

aprovado por unanimidade. 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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