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ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA 

VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 
Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, 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 o 

Senhor presidente Orivaldo Oliveira Ferreira autorizou a chamada dos Senhores Vereadores, estavam 

presentes os vereadores: Agnaldo Teles Magno, Elias Ferreira Campos, Enoc Pereira do Nascimento, 

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. Constatado 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 Filipenses 4.6-7 – que diz: “Não andeis ansiosos por coisa 

alguma; antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica 

com ações de graças; e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos 

corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus”. Em seguida determinou a leitura da Ata 

anterior, que depois de lida, posta em votação, foi aprovada com retificações do Vereador Elias 

Campos e José Benedito da Silva Furtado. Passou-se para o Pequeno Expediente. Foram 

apresentadas as seguintes matérias: Requerimento nº 008 de autoria do Vereador Hugo Roberto 

Rebelo Rocha. Requerimento nº 004/2022 de autoria do Vereador Agnaldo Teles Magno. 

Requerimento nº 009 e 010/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha. 

Requerimento nº 005 e 006/2022 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento. Requerimento 

em Conjunto nº 013/2022 de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos, Helenilce Guedes Pereira 

e Ewerton Pacheco Jardim. Requerimento em Conjunto nº 014/2022 de autoria dos Vereadores Hugo 

Roberto Rebelo Rocha e Sebastião Góes Furtado Filho. O Presidente franqueou a palavra. Não 

havendo que fizesse uso. Passou-se para o Grande Expediente. O Presidente franqueou a palavra. 

No uso da palavra o vereador Elias Ferreira Campos. Saudou a todos. Ressaltou a presença dos 

representantes das comunidades Pitanga e Xicantãn, e no ensejo, ao direcionar-se ao senhor 

presidente ressaltou a visita que desejam realizar até as comunidades, deixando seu convite aos Pares. 

Relatou que esteve fazendo visitas e que na oportunidade esteve na U.M.S. Wilson Ribeiro, 

momentos após ter recebido uma ligação de uma cidadã prainhense relatando que a máquina de fazer 

exames estava quebrada, disse que não foi logo em seguida, porque, acredita que deve haver um bom 

senso, desta forma, deixou o momento tempestuoso passar, para poder buscar saber o que estava 

acontecendo, de forma, que ao chegar lá, constatou que as reclamações antes realizadas era geral entre 

as pessoas que ali estavam, que foi informado de gravações feita por uma cidadã e que segundo ele, 

não estava errada, uma vez que, quanto cidadão, “temos o direito e a obrigação de exigir” dos Poderes 

e Órgãos públicos melhorias e qualidades no atendimento e prestação de serviços, mas deve-se ter 

cuidado, para não penalizar pessoas que não tem culpa e que não estão na linha de frente. Na 

oportunidade, reuniu-se com a senhora Maria Rosa – Diretora da Unidade, para averiguar de que 

forma, quanto parlamentar, poderia ser feito para resolver o problema, que segundo ele, se arrasta a 

bastante tempo. Em resposta, a Diretora informou que havia repassado a demanda ao Secretário 

Municipal de Saúde, ao qual o Parlamentar contatou por telefone, que em resposta disse que está 

buscando solucionar o problema junto a empresa responsável pelo conserto da máquina, e que apenas 

após isso, poderá se tomar a providência de aquisição de novo equipamento ou não. Mencionou sua 
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satisfação em presenciar dois médicos realizando atendimento na Unidade. Ressaltou segundo 

assunto abordado por ele à Diretora que é referente a uma Fossa que tem causando alguns transtornos 

pelo odor que exala, onde moradores em torno do local tem reclamado bastante e que todos os 

assuntos mencionados constarão em relatório direcionado ao Gestor Municipal e Secretária 

responsável para que o problema venha ser resolvido. Pediu a aprovação de suas matérias que serão 

apresentadas na então sessão, ressaltando a criação de comissão para reestruturação do Código de 

Postura do Munícipio e fez ponderações. Em seguida, agradeceu e finalizou. No uso da Palavra o 

vereador Sebastião Góes Furtado Filho. Saudou a todos. Leu um texto bíblico que está em Salmos 

103. Logo após, fez cobranças ao Secretário de Obras – Dimas Filho, em virtude de reparo de estrada, 

nos trechos de Pirisca, Mucambo, que segundo ele, está quase intrafegável, disse que já fez esta 

cobrança ao então secretário, mas que até o momento não obteve resposta, e no ensejo, cobrou 

melhorias nos pontos da estrada que liga o Distrito de Boa vista do Cuçarí a comunidade de Paraíso, 

onde segundo seu relato, não está viabilizando a passagem de veículos, principalmente em período 

letivo e pediu providencias. Cobrou providencias ao Secretário Municipal de Saúde – Abraão 

Nascimento, quanto a limpeza do forro de Posto da Região de Boa Vista do Cuçarí. Felicitou o 

prefeito Municipal pelas maquinas recebidas. Em seguida, agradeceu e finalizou. No uso da Palavra 

o vereador Enoc Nascimento. Saudou a todos. Solidarizou-se com o estado de Saúde do Secretário 

Municipal de Educação – Edson Guerra. Parabenizou o vereador presidente, pelo empenho mediante 

a inauguração da escola do Ipiranga. Relatou os motivos por não ter chegado até a inauguração. Falou 

sobre proposição apresenta e aprovada em relação a Construção da escola do Poço Azul, que foi 

atendido pelo prefeito municipal e a obra em questão está em andamento e agradeceu. Relatou que 

no último sábado esteve na cidade de Santarém, em Audiência com o Deputado Wilton Aguiar e 

Senador Zequinha Marinho, onde segundo ele, foi reafirmado o compromisso de disponibilização de 

R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais) em compra de maquinas, para região do município e 

que em breve estará sendo entregue. E em segunda audiência, estando presente o Parlamentar, O vice- 

Prefeito Municipal – Josué Nascimento e o Vereador Guina Magno, onde trataram da aquisição de 

um Trator – Agrícola, maquina esta que já foi entregue ao Prefeito e Vice – Prefeito Municipal, o 

qual será destinado a comunidade de Itamucurí, em mesma audiência o então deputado afirmou 

entrega de dois sistemas de Abastecimento de Água, direcionados a Boa Vista do Cuçarí e Vista 

Alegre do Cupim. Disse que nos dias 29 e 30 desse mês haverá emissão de RGs e atendimento 

oftalmológico nas comunidades de Itamucurí e Ipanema. Em seguida, agradeceu e finalizou. No uso 

da Palavra o vereador Agnaldo Teles Magno. Saudou a todos, agradeceu a Deus. Parabenizou o 

Vereador Presidente pela entrega da Escola na Comunidade Ipiranga e relembrou o bom estado 

emocional do Secretário de Educação no evento. Ressaltou que muitos Parlamentares desempenham 

um papel que não lhes conferem, mas que é a forma, de conseguir ajudar a população. Felicitou a 

Gestão Municipal pelo empenho na Capital do Estado, em buscar recursos para o município e 

ressaltou que as dificuldades são muito grandes no município e são feitas as cobranças em sessão, 

mais que é necessário buscar recursos e quem pode ajudar o município.    Mencionou que espera que 

a máquina conquistada recentemente através de emenda parlamentar não seja manuseada da mesma 

forma que a patrol, sendo conduzida por pessoas inexperientes e fazendo um serviço que não condiz 

com o seu objetivo, causando danos muitas vezes irreparáveis e fez críticas. Ressaltou que no mandato 

passado a Secretaria de Obras, serviu de autoescola, e criticou essa pratica. Disse que esteve em Santa 

Maria acompanhando o trabalho dos mecânicos que estão realizando os concertos das maquinas da 

região e disse que espera que a partir disso, possam ser feitos os trabalhos nas vias públicas e estradas 

da Margem Direita do município e agradeceu ao Secretário de Obras e Gestão Municipal. Corroborou 

com a fala do vereador Enoc Nascimento quanto a Audiência em que se tratou de disponibilização de 
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R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais) em compra de maquinas, para o município. Cobrou 

Iluminação Pública na Sede do município, que segundo ele, as ruas das cidades estão em completa 

escuridão e deu como exemplo o bairro Jardim Planalto que cobra desde o ano de 2021e pediu que o 

líder do governo, obtenha as respostas no dia seguinte ao questionamento e este apresente à população 

e justificou o seu pedido. Agradeceu a presenças das lideranças comunitárias e o empenho em 

solucionar problema enfrentados no sistema de Saúde do nosso Munícipio, Em seguida, agradeceu e 

finalizou. No uso da Palavra o vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha. Saudou a todos e agradeceu 

a Deus. Ressaltou a fala do vereador Zé Antônio da Sessão anterior onde menciona a preocupação 

com a apreensão de madeira realizada na região de Boa Vista do Cuçarí e disse compartilhar do 

mesmo sentimento e cobrou explicações quanto a madeira apreendida, que segundo ele, eram são 137 

toras e obteve a informação de que estão apenas 72 toras na serraria, e pediu explicações quanto ao 

destino dessa madeira. Cobrou empiçarramento da estrada no trecho Pirisca, relatou que com o início 

das aulas, os alunos estão trafegando por locais em completos lamaçais e em meio a escuridão têm 

encontrado ao longo do trajeto muitos animais peçonhentos e pediu melhorias para a localidade ao 

Gestor Municipal. Direcionou-se ao vereador Enoc Nascimento de durante todo o ano de 2021, esteve 

cobrando a construção da escola do Poço Azul, que este foi umas das pautas de seus requerimentos e 

que neste ano foi pauta de um requerimento em conjunto com o Vereador Sebastião Filho e disse que 

o parlamentar sabia das condições da escola e parabenizou a Gestão, pelo atendimento ao solicitado. 

Ressaltou os problemas enfrentados por falta da Iluminação Pública na Margem Direita e pediu que 

o responsável pela mesma, apresente a esta Casa de Leis uma prestação de conta, quanto aos valores 

arrecadados para o fim mencionado. Em seguida, agradeceu e finalizou. No uso da palavra o 

vereador José Benedito da Silva Furtado. Saudou a todos. Parabenizou o vereador Elias Campos 

pela pauta apresentada concernente a Saúde do Munícipio, lembrou que no ano de 2018 conseguiu 

junto a deputada Julia Marinho, naquele momento de mesmo partido - PSC um valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) para a saúde do município e ressaltou que desde aquele momento já 

havia o problema com a máquina de hemograma e que em reuniões com o Secretario da época foi 

apresentado naquele momento que havia uma licitação com empresa privada para realização dos 

exames, já que a máquina do hospital não estava funcionando e o concerto da mesma seria muito caro 

e seria viável comprar um novo.  Questionou nunca ter havido uma prestação de conta e apresentado 

ao mesmo. Fez críticas, quanto a forma que é tratado um parlamentar antes e depois de receber 

recursos que são destinados a auxiliar os problemas enfrentados pelo município e continuou dizendo 

que após ter sido realizada a transferência do valor para a Secretaria de Saúde, foi informado de que 

estava sendo convidado para averiguar o se era preciso fazer e mencionou que ficou feliz, pois o 

mesmo tinha como sugestão, comprar aparelho novo de hemograma, material para o raio – X e 

reforma de salas. Pediu a palavra o vereador Presidente, e informou os valores enviados aos cofres 

da Saúde, enviados pelo Senador de seu apoio e Deputados ao município de Prainha, diante disso 

afirmou que com os valores arrecadados havia condições de comprar uma máquina nova sim. Em 

retomada da palavra, o vereador José Benedito afirmou que o deputado apoiado por ele no ano de 

2021, destinou R$ 100,00,00 (cem mil reais) para a Saúde do município e afirmou mesmo na 

oposição, disse já ter provado que quer o bem do povo prainhense e que tem responsabilidade com a 

missão que a ele foi dada quanto parlamentar e questionou a falta de prestação de conta em relação a 

todo o valor recebido. Direcionou sua fala a presidência à respeito de 50 (cinquenta) mil litros de óleo 

diesel, combustível este destinado pelo Governador Helder Barbalho, disse que foi informado de que 

o município irá devolver recursos, por não ter utilizado todo o combustível enviado ao município e 

pediu ao Presidente da Casa ou ao Líder de Governo que na sessão seguinte responda ao 

questionamento e fez críticas. Fez pedido de encaminhamento de Audiência Pública com o Executivo 
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e responsáveis pela Iluminação Pública do município, prestar esclarecimentos quanto a falha na 

prestação desse serviço. Disse- se feliz pela conquista de Trator agrícola que é fruto dele como, 

vereador de oposição.  Em seguida, agradeceu e finalizou. No uso da Palavra o vereador Ewerton 

Pacheco Jardim. Saudou a todos. Ressaltou o questionamento quanto a madeira apreendida no 

Distrito de Boa Vista de Cuçarí e cobrou explicações, pois a mesma poderia beneficiar a muitas 

regiões do município. Ressaltou as dificuldades enfrentadas na Unidade de Saúde Wilson Ribeiro em 

relação a máquina de hemograma quebrada e que gostaria de saber se a máquina de ultrassom já foi 

consertada e pediu providencias por parte da Secretaria de saúde.  Criticou a falta na prestação de 

serviço de iluminação pública no município, fez críticas e disse que precisam reunir e buscar soluções. 

Falou sobre as dificuldades de trafegabilidade nas estradas do município e disse que fica feliz pela 

conquista de novos maquinários e pelo conserto da patrol que é de extrema importância para a Marem 

Direita. Congratulou-se com o vereador Enoc Nascimento. Em seguida, agradeceu e finalizou. No 

uso da Palavra o vereador José Antônio Magno da Rocha. Saudou a todos. Ressaltou suas 

proposições que estarão sendo apresentadas para aprovação na ordem do dia e fez ponderações. 

Agradeceu aos nobres que estiveram juntamente com ele supervisionando os trabalhos nas PAs 419 

e 254 e disse que fez encaminhamento ao responsável do 10 núcleo do SETRAN e disse que recebeu 

como resposta do órgão que será deslocado as maquinas do Estado para fazer o serviço necessário 

nos trechos críticos da PA 419. E colocou-se à disposição está em visita até a comunidade de 

Xicantãn. Respondeu ao questionamento do vereador Sebastião quanto a manutenção das estradas. 

Direcionou sua fala ao vereador Enoc Nascimento dizendo que o sistema de abastecimento de água 

da comunidade de Vista Alegre é uma de suas demandas e que se o vereador precisar estar disponível 

para descolar o mesmo até a localidade. Corroborou sobre os questionamentos relacionados a 

Iluminação Pública e colocou-se à disposição. 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 009/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira 

Campos, direcionado ao Prefeito Municipal, a fim de que se atende ao cumprimento do Art. 85 da 

Lei Orgânica do Município de Prainha, tempo em que ressalta-se que a demanda ora solicitada, deverá 

constar o balancete de janeiro a março/2022, recomendando que essa, passe a ser uma prática 

trimestral do Executivo, sob pena de responsabilização por descumprimento a Lei Orgânica do 

Munícipio de Prainha, que foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 010/2022 de autoria do 

vereador Elias Ferreira Campos, direcionado ao Prefeito Municipal, consultando-o se a interesse por 

parte do Poder Executivo Municipal de Prainha, de criar Comissão Especial para realizar a revisão 

do Código de Posturas do Município de Prainha, considerando que o mesmo precisa estar adaptado 

aos novos momentos, que foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 006/2022 de autoria do 

vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha, direcionado ao Gestor municipal, solicitando a construção de 

mais três salas de aula para ampliação do prédio da E.M.E.F. do Itamucurí, município de Prainha/PA, 

que foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 007/2022, de autoria do vereador Hugo Roberto 

Rebelo Rocha, direcionado ao Gestor Municipal. Requerendo-lhe a implantação de uma Unidade 

Básica de saúde – UBS, na região do Itamucurí, Município de Prainha/PA, que foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento nº 002/2022 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno, direcionado 

ao Prefeito Municipal, solicitando a reforma da E.M.E.F. João Aristides Borges, na comunidade São 

Judas– rio Purú, neste Munícipio, que foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 007/022 de 

autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha, direcionado Superintendente da Empresa 

Equatorial Energia em Santarém, solicitando a Expansão da Energia Elétrica na Trav. Buritizal, bairro 

Liberdade, que foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 008/2022 de autoria do vereador José 

Antônio Magno da Rocha, direcionado ao secretário De Obras – Dimas Filho, solicitando a 
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manutenção em um trecho da Trav. Dos Mártires, no bairro Liberdade, nesta cidade, que foi aprovado 

por unanimidade. Requerimento nº 003/2022 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento, 

direcionado ao Gestor Municipal, solicitando a Construção de um CAIS, no Distrito de Boa Vista do 

Cuçarí, neste município, que foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 004/2022 de autoria do 

vereador Enoc Pereira do Nascimento, direcionado ao Gestor Municipal, solicitando a aquisição de 

uma ambulância, para o Distrito de Boa Vista do Cuçarí, neste município. 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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