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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

DO PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

 

Aos dezesseis dias do mês de maio 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 dezoito e trinta horas o Senhor Presidente 

em exercício Agnaldo Teles Magno autorizou a chamada dos Senhores Vereadores, estavam presentes os 

vereadores: Elias Ferreira Campos, Enoc Pereira do Nascimento, Ewerton Pacheco Jardim, 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 Colossenses – 1:21 - que diz: “A vós, também, que noutro tempo éreis 

estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. ” O 

presidente convocou para assumir como 1º secretário o vereador Enoc Pereira do Nascimento e como 2º 

secretário o vereador Ozires Miranda Queiroz. Em seguida determinou a leitura da Ata anterior, que depois 

de lida, posta em votação, foi aprovada por unanimidade. Passou-se para o Pequeno Expediente: Foram 

apresentadas as seguintes matérias: Ofício nº 019/2022 – PMP/SEMAP que encaminha o Projeto de Lei nº 

003/2022 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2023, e 

dá outras providências, para análise e aprovação desta Casa Legislativa. Requerimento nº 006/2022 de 

autoria do vereador Agnaldo Teles Magno. Requerimento nº 001/2022 de autoria do vereador Ozires 

Miranda Queiroz e Requerimento nº 017/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos. O Presidente 

franqueou a palavra. Fez uso da palavra o vereador Agnaldo Teles Magno para solicitar requerimento verbal 

requerendo que seja encaminhado ao Prefeito Municipal a solicitação de alteração da construção da Ponte 

Petrópolis pelo aterro, dando segmento na Rua Barão do Rio Branco, passando pela escolinha e seguindo 

até no final das pontes. O vereador Ewerton Pacheco Jardim também fez uso da palavra para solicitar 

requerimento verbal destinando expediente ao Secretário de Transporte solicitando que seja tarifado as 

passagens no trecho Prainha/Distrito de Santa Maria do Uruará, devido ao grande aumento. Não havendo 

que fizesse uso, passou-se para o Grande Expediente: Usou da palavra o vereador Elias Ferreira 

Campos. Desejou boa noite. Cumprimentou a todos. Iniciou solicitando providências ao Poder Executivo 

para realizar campanhas com urgência referente a limpeza de terrenos baldios no município, o mesmo expôs 

que passou por sérios problemas de dengue. O vereador fez alertas sobre a epidemia de dengue no 

município, segundo o parlamentar é falta de políticas públicas mais sérias no sentido de combater e fez 

solicitação para que seja realizado o FUMACÊ no município. O mesmo pediu respostas sobre a definição 

feita na reunião com o ITERPA na cidade de Santarém, de que no dia 11/05 o ITERPA estaria na cidade 

de Prainha para formar a comissão, que seria criada pelo Prefeito Municipal e fazer visita na divisa 

Prainha/Almeirim juntamente com uma equipe vinda do município de Almeirim, para que pudessem 

resolver o problema que se arrastar a anos da divisão Prainha/Almeirim. Mencionou que ficou também para 

ser respondido no dia 11/05, a administração dá retorno sobre a proposta apresentada pelo sindicato da 

saúde referente ao reajuste de salário proposto pelo mesmo e até o momento não foi apresentado na Casa 

Legislativa. Por fim, parabenizou a Escola Pretextato da Costa Alvarenga pelo seus 46 anos e expressou o 

quanto se senti orgulhoso por ter passado pela escola, o vereador ainda lamentou a situação pela qual a 

escola se encontra. Em seguida agradeceu e finalizou.  Usou da palavra o vereador Ozires Miranda 
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Queiroz. Desejou boa noite. Saudou a todos. Iniciou corroborando com a fala do vereador Elias Ferreira 

Campos com relação a dengue no município, declarou que é preocupante e está aumentando 

gradativamente, segundo ele não há preocupação por parte da Secretaria de Saúde para tentar controlar o 

mosquito da dengue. Citou que não estão realizando inspeção nas casas e o parlamentar mencionou que 

teve um ano, foi preciso realizar o FUMECÊ devido a situação está grave e que se observava a Saúde tomar 

providências para o mosquito não se expandir. Falou que outra preocupação é o caso ITERPA, o vereador 

disse que terá uma reunião com o Prefeito Municipal, dia 17/05 – pela manhã para tratar do referente 

assunto. Relatou que esteve no limite Prainha/Almeirim, onde colheram entrevista/documentário com 

pessoas que conhecem a história e a realidade do limite do município de Prainha. O parlamentar destacou 

que não se vê interesses do Secretário do Estado Sr. Bruno para resolver o problema e falou ainda acreditar 

no Secretário do Deputado Emerson Pinto, segundo vereador talvez esse cidadão faça alguma cobrança. 

Explanou que esteve em conversa com a secretária em exercício Srª Narley Azevedo e o parlamentar 

expressou surgir uma nova preocupação com respeito ao transporte escolar, devido não realizarem a 

licitação no tempo adequado, segundo o vereador estão esperando o resultado da licitação sair para assim 

de fato saber o valor que vai ser cobrado e destacou que estão usando o valor do ano de 2020. O vereador 

relatou que ao perguntar a secretária se vão pagar o retroativo dos funcionários do transporte, a mesma 

disse que não, o nobre parlamentar lamentou tal situação. Para finalizar, o vereador fez apelos aos 

parlamentares para trabalhar na Reformulação do Regimento Interno da Casa e da Lei Orgânica do 

Município. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Magno. 

Cumprimentou a todos e desejou boa noite. Falou que ouviu atentamente aos discursos dos pares que 

passaram pela Tribuna e expressou se unir a fala e cobranças de cada um. Expôs que os vereadores vão em 

busca de parcerias/secretarias que possam dá respostas as demandas, onde dão prazos e não são cumpridos, 

segundo o mesmo deixando os vereadores muitas das vezes descreditados. Destacou sua preocupação 

referente ao município perder terras, o que segundo o mesmo perde recursos também. Corroborou com as 

falas dos vereadores Elias Campos e Ozires Miranda sobre o aumento da dengue e o matagal nos terrenos 

baldios no município, contribuiu dizendo que não se vê por parte do Secretário de Transporte providências 

de limpezas nas ruas, que no período de chuvas fica mais propenso o aumento de doenças causadas pelos 

mosquitos e fez cobranças ao Secretário de Saúde para realizar o FUMACÊ na cidade. O parlamentar 

também relatou que o atraso das licitações se arrastam desde o primeiro mandato do Prefeito Davi Xavier, 

causando problemas ao município, principalmente na área da saúde, devido empresas ofertar preço baixos 

e após ganhar a licitação não entregam o material. Citou que irá apresentar expediente ao Ministério 

Público, para que o mesmo possa tomar providências em relação a essas empresas. Parabenizou a Escola 

Pretextato da Costa Alvarenga pelos seus 46 anos e expressou se sentir triste pelo abandono que a escola 

vive. Também parabenizou os profissionais da saúde pela passagem da semana da enfermagem. Em seguida 

agradeceu e finalizou. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra, passou para a Ordem do dia: Foram 

apresentadas as seguintes matérias para aprovação: Requerimento nº 013/2022 de autoria do vereador José 

Benedito da Silva Furtado requerendo a manutenção e reestabelecimento da Iluminação Pública no Bairro 

da Paz, sede do município de Prainha/PA. Requerimento nº 014/2022 de autoria do vereador José Benedito 

da Silva Furtado requerendo a recuperação e melhorias em todas as ruas do Bairro da Paz, sede do município 

de Prainha/PA; que colocados em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento 

nº 010/2022 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento requerendo a construção de um 

microssistema de abastecimento de água com capacidade de 20.000 (vinte mil) litros de água, para atender 

100 (cem) famílias, no bairro Beira Rio, no Distrito de Boa Vista do Cuçari. Requerimento nº 011/2022 de 

mailto:cmpprainha@gmail.com


 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA 
 

 

 3 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  

autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento requerendo a construção de um microssistema de 

abastecimento de água com capacidade de 20.000 (vinte mil) litros de água, para atender 200 (duzentas) 

famílias, no bairro Caixa d’água, no Distrito de Boa Vista do Cuçari; que colocados em discussão e votação, 

foram aprovados 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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