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ATA DA SEXAGÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

 

Aos vinte e um dias do mês de novembro 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, Enoc Pereira Nascimento, Ewerton Pacheco 

Jardim, Hugo Roberto Rebelo Rocha, José Antônio Magno da Rocha, José Benedito da Silva Furtado, 

Orivaldo Oliveira Ferreira, 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 Tiago – 1:17, que diz: “Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vêm do alto, 

descendo do Pai das Luzes, em que não há mudança nem sombra de variação.”. 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: Requerimento nº 011/2022 de autoria do 

vereador Ozires Miranda Queiroz. Requerimento nº 017/2022 de autoria do vereador Enoc Pereira do 

Nascimento. Requerimento nº 032/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos. O presidente fraqueou 

a palavra no pequeno expediente. Não havendo quem fizesse uso da palavra, passou-se para o Grande 

Expediente: O presidente franqueou a palavra. Usou da palavra o vereador Sebastião Góes Furtado 

Filho. Desejou boa noite. Saudou a todos. Agradeceu a Deus e leu uma passagem da Bíblia que está Romanos 

12:9-21. O parlamentar deixou seus parabéns ao Secretário de Obras Dimas Castro Filho e o sr. Juvenal pelos 

trabalhos realizados nas estradas. Parabenizou ainda a Gestão Municipal e aos parlamentares pela luta de 

melhorias na vida da população prainhense. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Elias 

Ferreira Campos. Desejou boa noite. Cumprimentou a todos. Iniciou justificando sobre o seu requerimento 

que faz solicitação de prestações de contas dos Conselhos Escolares, referente ao ano 2021 até 

novembro/2022, de algumas escolas do município, segundo ele em visita as escolas, tem recebido 

reivindicações sobre a falta de investimentos na própria escola de materiais permanentes. O mesmo ainda 

falou que os parlamentares precisam saber como está sendo investidos os recursos desses conselhos 

escolares. Solicitou esclarecimentos ao vereador Agnaldo Teles sobre a madeira para construção da Ponte 

Petrópolis. O vereador citou que esteve em visita no deposito da merenda escolar na sede do município e 

agradeceu pelas informações prestadas ao mesmo. Também mencionou que esteve em reunião juntamente 

com o Prefeito Municipal, vereadores: Agnaldo Teles e José Antônio na comunidade São Judas – Vira Sebo, 

onde ficou acertado a reforma da escola municipal. O vereador fez lembrete das reuniões a partir das 09:00 

horas com Secretário de Produção Sr. Arnoudo Pingarilho e após reunião com os representantes do IBGE. 

Em seguida fez seus agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o vereador Enoc Pereira do 

Nascimento. Desejou boa noite. Agradeceu a Deus pela oportunidade. Cumprimentou a todos. Iniciou 

mencionando das conquistas em prol do atual mandato, como a aquisição de ambulancha em 

aproximadamente R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) para o Distrito de Santa Maria do Uruará. O 

mesmo fez agradecimentos ao vice-prefeito Josué Nascimento pela articulação. Fez reivindicações a Gestão 

Municipal para que possa realizar os trabalhos nas estradas/ramais da regiões: Paraíso, Pisa Forte de Cima e 

de Baixo, Patuazal, Teixeira, Barro Branco e entre outras regiões que necessitam de melhorias para que a 
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população possa trafegar. O vereador após parabenizou pelos trabalhos já realizados como no trecho que 

passa pela região Poço Azul. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Benedito 

da Silva Furtado. Saudou a todos. Desejou boa noite. Agradeceu a Deus. Explanou sobre os trabalhos 

realizados nas estradas da margem direita do município, segundo ele, devido o material é possível realizar 

um bom trabalho nas estradas. O vereador disse torcer para que o Executivo tenha um olhar mais cuidadoso 

com os ramais para assim atender os alunos. Reforçou o convite do vereador Elias Campos para os 

parlamentares estarem presente na reunião com os representantes do IBGE e discutir sobre o andamento do 

Censo Demográfico no município de Prainha e sobre qual suporte o Poder Executivo está proporcionando.  

Corroborou sobre a questão levantada também pelo vereador Elias Campos quanto a madeira da Ponte 

Petrópolis e citou que no ano de 2021 foi apreendido uma madeira na região do Distrito de Boa Vista do 

Cuçarí e ao solicitar informações do Secretário de Meio Ambiente qual destino teria a madeira, o mesmo 

informou que seria destinado para a construção da Ponte Petrópolis e Ponte São Pedro, mas que até o 

momento os vereadores não sabem o real destino da referida madeira. O vereador Elias Ferreira Campos 

pediu um aparte para solicitar ao presidente que os vereadores possam criar uma comissão especial para 

investigar o destinado da madeira apreendida em questão. Com o retorno da palavra o vereador José 

Benedito da Silva Furtado fez seus agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo 

Teles Magno. Desejou boa noite. Agradeceu a Deus pela oportunidade. Cumprimentou a todos. Iniciou 

prestando parabéns ao Sr. Luiz Inácio pela vitória na eleição para presidente da República do Brasil. 

Mencionou sobre a entrega da ambulancha no Distrito de Santa Maria do Uruará e no Distrito de Boa Vista 

do Cuçarí. Parabenizou ao vice-prefeito Josué Nascimento e ao vereador Enoc Nascimento por correr em 

buscar desse recurso que beneficia a população da margem direita. Agradeceu ao Deputado Hilton Aguiar 

por destinar a Emenda Parlamentar ao Município de Prainha. Fez ainda agradecimentos ao Secretário de 

Administração Sr. Edmundo Pingarilho por atender as cobranças com relação a demanda da iluminação 

pública na cidade e agradeceu ao Secretário de obras Sr. Dimas Castro e ao Sr. Juvenal pelos trabalhos 

realizados nas estradas da margem direita. O parlamentar fez esclarecimentos sobre a questão da madeira 

levantada pelo vereador Elias Campos, onde em sua defesa falou que a madeira estava sendo providenciada 

naquele momento. Segundo ele, resposta essa que deve ser cobrada ao Poder Executivo do destino da referida 

madeira, o mesmo é Legislativo e não é Líder de Governo. Fez agradecimentos a Srª. Narley Sargia pelos 

serviços feitos as escolas e ao Prefeito Municipal pelo desempenho de conduzir de modo satisfatório o 

município de Prainha. Em seguida agradeceu e finalizou. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra, 

passou para a Ordem do dia: Não havendo matérias a serem aprovadas, o Senhor Presidente deu por 

encerrada a presente 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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