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ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA 

VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 

Aos quinze 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 Deuteronômios 8:18 – que diz: 

“Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque ele é o que te dá força para adquires riquezas”. Em 

seguida determinou a leitura da Ata anterior, depois de lida, a vereadora Helenilce Guedes Pereira 

pediu a retificação da sua fala “[...] onde a mesma não falou que o Deputado Zequinha estaria na 

comunidade Boa Vista do Cuçari e sim o deputado Júnior Hage”. Também o vereador José Benedito 

da Silva Furtado pediu que incluísse a fala do vereador Enoc Pereira Nascimento, a fala seria “[...] 

fez esclarecimentos quanto ao trator agrícola da comunidade de Boa Vista do Cuçari.  O vereador 

falou que não cobra hora de ninguém. O trator que está servindo a comunidade é dos próprios 

colonos. Os colonos pagam uma taxa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), particular R$ 300,00 

(trezentos reais), para os mesmos fazerem manutenção da máquina e outros serviços”. Foram feitas 

as retificações autorizadas na Ata, em seguida foi posta em votação sendo aprovada. Passou para o 

Pequeno Expediente. Foi apresentado as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 14, de 09 de dezembro 

de 2021 – Que autoriza o Poder Executivo a realizar o pagamento de remuneração complementar com 

os recursos financeiros do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB para atingir o dispositivo constitucional do 

mínimo de 70% aos servidores em efetivo exercício do magistério da educação básica do município 

de Prainha – Pará. Requerimentos nº 14/2021 e nº 015/2021 de autoria do vereador Sebastião Góes 

Furtado Filho. Moção de Aplausos nº 002/2021 – GABVEREADOR – Requer Moção de Aplausos e 

Congratulações aos policiais militares 2º Sargento Francisco Almeida da Silva; 2º Sargento Paulo 

Moises Leal de Carvalho; 3º Sargento Edivaldo Bruno Oliveira da Silva; Cabo Guilherme Campos; 

Soldado Fúlvio Guimarães Carvalho. Requerimento nº 032/2021 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. Não havendo quem fizesse uso da 

palavra. O Presidente passou para a Ordem do dia. Foram apresentadas as seguintes matérias para 

aprovação: Requerimento nº 005/2021 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno solicitando 

reparo da rede elétrica e iluminação da Comunidade Aparecida – Rio Purú, neste Município, que 

colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 013/2021 de 
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autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz solicitando com urgência o serviço paliativo no Ramal 

do Lago do Geral, neste município; que colocado em discussão e votação, foi aprovado por 

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

solicitando a construção de 01 (um) poço artesiano na comunidade do Igarapé do Cuçari; que 

colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 030/2021 de 

autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja votado e encaminhado a Mesa 

Diretora da Câmara Municipal de Prainha, a fim que seja incluído no PPA 2022/2025 o levantamento 

técnico necessário para custear a elaboração do Levantamento Técnico no Distrito de Boa Vista do 

Cuçari, a fim de que Poder Executivo Municipal solicite ao Instituto Nacional de Reforma Agrária – 

INCRA a transferência ao Patrimônio Municipal, para que a Prefeitura Municipal possa regularizar 

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

14/2021 de autoria do vereador Sebastião Góes Furtado Filho solicitando a reforma da escola José 

Alfredo Hage da comunidade Barreirinha – Região do Distrito de Pacoval do Curuá. Requerimento 

nº 15/2021 de autoria do vereador Sebastião Góes Furtado Filho solicitando a reforma das ruas de 

Boa Vista do Cuçari, que colocados em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 14, de 09 de dezembro de 2021 – Que autoriza o Poder Executivo a realizar o 

pagamento de remuneração complementar com os recursos financeiros do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 

para atingir o dispositivo constitucional do mínimo de 70% aos servidores em efetivo exercício do 

magistério da educação básica do município de Prainha – Pará, que colocado em discussão e votação, 

foi 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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