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ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

 

Aos quatorze dias do mês de julho 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 vinte horas o Senhor Presidente Orivaldo 

Oliveira Ferreira autorizou a chamada dos Senhores Vereadores, estavam presentes os vereadores: Agnaldo 

Teles Magno, Elias Ferreira Campos, Hugo Roberto Rebelo Rocha, José Antônio Magno da Rocha, José 

Benedito da Silva Furtado, Ozires Miranda Queiroz, Orivaldo Oliveira Ferreira 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 Isaías 1:17 - que diz: “Aprendei a fazer o bem; 

praticai o que é certo; ajudai o oprimido; fazei justiça ao órfão; tratai da causa das viúvas.” 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: Oficio nº 11/2022/PMP-

GP, de 12 de julho de 2022 do Poder Executivo Municipal ao qual encaminha Projeto de Lei nº 05, de 12 de 

julho de 2022 à Câmara de Vereadores; Projeto de lei nº 05 de 12 de julho de 2022, que altera o plano 

municipal de educação do município de Prainha- PME (LEI Nº 073/2015) e dá outras providências. 

Requerimento nº 023/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos; Requerimento nº 015/2022 de 

autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha. Franqueada 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 Hugo Roberto Rocha. Saudou a todos. Iniciou sua fala, ressaltando requerimento de sua autoria 

ao qual trata de atendimento odontológico para os moradores da região de Itamucuri. Fez questionamentos 

quanto ao atendimento odontológico na região de Boa Vista do Cuçari ser realizado uma vez por semana na 

região e o mesmo procedimento não ser realizado uma vez por mês em Itamucuri. Cobrou iluminação pública 

para o município de prainha, com ênfase na Margem Direita. Ressaltou que pagasse a taxa de Iluminação 

Pública nas contas de Luz, porém, a população não usufrui do serviço, e fez críticas, em seguida agradeceu 

e finalizou. Usou da palavra o Vereador José Benedito Furtado. Saudou a todos. Parabenizou os Pares 

pela condução de seus mandatos. Ressaltou a preocupação dos profissionais da Educação atuantes na rede 

municipal de ensino através do Processo Simplificado – seletivo, quando segundo ele receberam a notícia de 

que não iriam receber os seus vencimentos e em mesmo momento mencionou que em prol da categoria o 

Poder Legislativo reuniu-se junto a Secretária de Educação, para buscar solucionar o problema e parabenizou 

o empenho de todos os vereadores no assunto em questão. Agradeceu o Promotor de Oriximiná que responde 

por Prainha, pelo entendimento quanto a matéria e ficar ao lado da população no momento que segundo ele, 

era o mais difícil. Externou sua satisfação quanto aos debates das propostas de inclusão no PPA ser feitas 

nas comunidades e sede do município, ressaltando importância deste processo para o desenvolvimento do 

município de Prainha. Em seguida, registrou o seu pesar pela perda do parlamentar licenciado e Secretário 

de Educação Edson Guerra Azevedo Costa e finalizou. Usou da palavra o vereador Elias Campos. Saudou 

a todos. Iniciou sua fala agradecendo a disponibilidade da Secretária Municipal de Educação – Narley Sargia 

Azevedo Dib para reunião realizada pela manhã com todos os Parlamentares. Ressaltou requerimento de sua 

autoria em que trata dos Provedores de Internet, pois segundo ele, usuários estão se queixando da qualidade 

do serviço. Direcionou a sua fala ao Vereador José Benedito para dizer que esteve reunido como os 
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moradores da Vila Canaã – Vira Sebo e que no momento a ponte foi uma das pautas da reunião, porém os 

moradores elegeram como prioridade a Contratação de um profissional de Saúde – Técnico de enfermagem, 

mas, todo o relatório da reunião foi repassado ao Gestor Municipal, dando a ele o conhecimento do que foi 

prometido aos moradores da localidade. Mencionou Ofício direcionado ao Secretário municipal de Saúde, 

cobrando posicionamento a respeito de Casa de Apoio na cidade de Belém e disse já ter recebido a resposta, 

incluindo os valores repassados através do TFD. Disse ter feito consulta com o Sr. Mizael – Coordenador da 

Defesa Civil de Prainha, relativo ao recurso que irá sair, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional – 

destinado para a execução de ações da Defesa Civil no município, na ordem de trezentos e setenta e um mil 

e oitocentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos para amenizar os efeitos provocados pelas enchentes 

no município, após a decretação de estado de situação de emergência pelo Poder Executivo Municipal. Disse 

ter feito uma serie de questionamento ao coordenador. Voltou a mencionar de pedido feito através de 

requerimento aprovado pela Plenária que seria, a contratação de um fisioterapeuta para prestar serviços pelo 

SUS no município de Prainha, mas que segundo o secretário de Saúde, não será possível este ano, mas que 

pode ser pensado para o ano seguinte. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra do Vereador 

Ozires Miranda Queiroz. Saudou a todos. Ressaltou a fala do vereador Hugo Roberto Rocha ao cobrar 

Iluminação Pública, e disse que este, vem sendo para a sociedade prainhense um dos maiores problemas 

desta Gestão, justamente, segundo ele, no momento em que vem enfrentando o município, com o aumento 

no índice de furtos e roubos. Mencionou as vias públicas da sede do município que estão sem iluminação. 

Mencionou que o bairro Santo Expedito nunca recebeu expansão de rede elétrica. Criticou a qualidade das 

lâmpadas compradas, ao qual qualificou como um furto, e disse que será tomada providencias a respeito no 

retorno dos trabalhos legislativos. Ressaltou a dificuldade em concluir a revisão do Regimento Interno do 

Poder Legislativo que segundo ele, se dá pela falta dos vereadores. Usou da palavra o Vereador Sebastião 

Góes Furtado Filho. Saudou a todos. Ressaltou o aumento dos casos de Covid-19 no município. Ressaltou 

a importância em debater sobre Segurança Pública. Agradeceu ao Gestor municipal por atender o pedido de 

construção de escola na comunidade Patuazal, que será entregue no dia 20 de julho deste ano. Em seguida 

convidou a toda população a participar da discussão do PPA. Agradeceu e finalizou.  Usou da palavra o 

vereador José Antônio Rocha. Saudou a todos. Ressaltou reunião realizada junto a Secretária de Educação. 

Trouxe a luz desta Casa, a reunião entre a Promotoria de Justiça e os Trabalhadores ambulantes, que o 

parlamentar classificou como produtiva e esclarecedora. Corroborou com a fala do vereador Ozires Queiroz, 

quanto a Iluminação Pública. Agradeceu ao Secretário de Obras, quanto a condução dos trabalhos na frente 

da cidade, que segundo ele, o local estava em situação alarmante. Agradeceu a equipe que faz o serviço de 

tapa-buraco, pelos serviços prestados, pois estão dando qualidade e acessibilidade para os munícipes em vias 

públicas. Disse que está bastante otimista em relação aos trabalhos de suspensão das estradas. Mencionou 

que vem recebendo quase que diariamente mensagens de moradores de áreas de reservas no município, que 

afirmam estarem tendo seus direitos violados e pediu a colaboração de todos os Pares para criar a Comissão 

que será a frente de defesa dos interesses dessa parcela da população que segundo ele, vem sofrendo com a 

atuação do ICMBio na região. Pediu que a população participe de audiência do dia 05 de agosto que tratará 

de Segurança Pública no município de Prainha. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

Vereador Agnaldo Teles Magno. Saudou a todos. Ressaltou Projeto de Lei de sua autoria que estará na 

Ordem do Dia para aprovação, ao qual, dispõe sobre mudança de nomenclatura de escola localizada na 

comunidade Itanduba. Solidarizou-se com a fala do vereador José Antônio sobre segurança Pública e 

reforçou o convite de a população para participar da Audiência a ser realizada e ainda mencionou a 

importância de ter um delegado Titular para atender as demandas do município de Prainha. Agradeceu a 
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Secretária de Educação pelo papel que vem desempenhando. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da 

palavra o Vereador Orivaldo Ferreira. Saudou a todos. Mencionou sua satisfação quanto a harmonia no 

Poder Legislativo entre os Parlamentares e condução de seus trabalhos e disse que só quem ganhou com toda 

essa dedicação foram os próprios munícipes. Mencionou as matérias que serão submetidas a votação. 

Convidou a toda população para participar das audiências relacionadas as propostas do PPA. Agradeceu pela 

presença dos secretários, Vereadores, Prefeito e Promotor de Justiça pelo ordenamento do espaço público no 

município. 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 024/2022 de 

autoria do Vereador José Antônio Magno da Rocha, que solicita a realização  de cadastramento e a inclusão 

no Programa MAIS LUZ PARA A AMAZÔNIA do Governo Federal, das famílias de região ribeirinha no 

município de Prainha/PA, que posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade; Requerimento 

nº 026/2022 de autoria do Ver. Elias Ferreira Campos que requer um posto médico na comunidade 3 (três) 

irmãos, rio Guajará, Munícipio de Prainha/PA que colocado em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade; PARECER da Comissão de Legislação, Justiça e Redação final que vota pela APROVAÇÃO 

do Projeto de Lei nº 001/2022 de autoria do Poder Legislativo, que Dispõe sobre a mudança  de denominação 

da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Perpetuo Socorro para a E.M.E.F 

RAIMUNDO MENDES MAGNO, que posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade; 

PARECER da Comissão de Legislação, Justiça e Redação final que vota pela APROVAÇÃO com ressalvas 

a discordância quanto o art. 2º do Projeto de Lei nº 02/2022 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre 

reajuste salarial dos procuradores jurídicos do Município de Prainha/PA, com o registro de voto contrário do 

vereador Elias Campos, membro da comissão, que após a votação ficou assim: quatro votos CONTRA e 

quatro votos a FAVOR, matéria em EMPATE, presidente solicitou que a matéria retorne na próxima sessão. 

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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