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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA 

VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 

Aos dezoito 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 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, 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 Filipenses – 1:20 - que 

diz: “Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido; antes, com toda 

a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela 

morte.” 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: 

Requerimentos nº 015-2022 e nº 016-2022 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado; 

Requerimentos nº 012-2022 e nº 013-2022 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha; 

Requerimentos nº 018-2022 e nº 020-2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos; Requerimento nº 

002-2022 de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz; Requerimentos nº 012-2022 e nº 013-2022 de 

autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira e Requerimento nº 018-2022 de autoria do vereador José 

Antônio Magno da Rocha. Não havendo que fizesse uso da palavra, passou-se para o Grande Expediente: 

Não havendo quem fizesse uso da palavra no grande expediente, passou para a Ordem do dia: Foram 

apresentadas as seguintes matérias para aprovação: Requerimento nº 017/2022 de autoria do vereador Elias 

Ferreira Campos requerendo que seja encaminhado ao Exmo. Sr. Davi Xavier de Moraes, Prefeito Municipal 

de Prainha, com cópia ao Sr. Abraão Nascimento, Secretário Municipal de Saúde, a fim de que apresentem 

a Casa de Leis, explicações acerca de problemas detectados, na estrutura da Unidade Básica de Saúde -UBS 

Hailton Baia Guimarino, conhecida como UBS São Sebastião, identificados quando de fiscalização realizada 

pelo signatário deste, no último dia 04 de maio de 2022, que colocado em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Requerimento nº 004-2022 de autoria do vereador Ewerton Pacheco Jardim requerendo 

que viabilize junto ao Governo do Estado o retorno das aulas na modalidade de Ensino Médio anexo a 

E.M.E.F Diogo de Morais Braga, na comunidade Igarapé Açu, Região de Santa Maria do Uruará, localizada 

na zona rural do município de Prainha-PA, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento nº 004-2022 de autoria do vereador Sebastião Góes Furtado Filho solicitando a 

construção de um microssistema de abastecimento de água na comunidade do Ipanema, no município de 

Prainha-PA. Requerimento nº 005-2022 de autoria do vereador Sebastião Góes Furtado Filho solicitando a 

construção de 01 (uma) escola com 06 (seis) salas de aula, 01 (uma) secretaria, 01 (uma) cozinha e 02 (dois) 

banheiros, na comunidade do Pisa Forte, no município de Prainha-PA, que colocados em discussão e votação, 

foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 019-2022 de autoria do vereador José Antônio Magno 

da Rocha requerendo que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, aos cuidados do Sr. Abraão 

Pereira do Nascimento – Secretário M. de Saúde, a solicitação de Projeto Arquitetônico e Orçamentário de 

01 (um) hospital para a sede do município, Prainha-PA. Requerimento nº 020-2022 de autoria do vereador 
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José Antônio Magno da Rocha requerendo que seja encaminhado a Gestão Municipal, sob a responsabilidade 

do Exmo. Sr. Davi Xavier de Moraes – Prefeito Municipal de Prainha, que encaminhe a Casa Legislativa 

informações acerca se já existe um terreno direcionado a construção de Hospital na sede do município de 

Prainha-PA, 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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