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 ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, 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: Elias Ferreira Campos, Enoc Pereira do Nascimento, Ewerton Pacheco 

Jardim, Helenilce Guedes Pereira, Hugo Roberto Rabelo Rocha, José Antônio Magno da Rocha, José 

Benedito da Silva Furtado, Orivaldo Oliveira Ferreira, Ozires Miranda Queiroz e Sebastião Góes 

Furtado Filho. Constatada 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 Pedro 3:9, que diz: “O 

Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns”. Em seguida determinou a 

leitura da Ata anterior que posta em discussão e votação foi aprovada por unanimidade, passou 

para o Pequeno Expediente: Foram apresentadas as seguintes matérias: Ofício nº 025/20 – 

PMP/SEMAP – Que encaminha o Edital de Convocação da Audiência Pública para elaboração da 

LDO 2022; Ofício nº 009-A/2021-PMP/GP – Que encaminha Projeto de Lei nº 001/2021, de 15 de 

março de 2021 – Dispõe a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 

Social (CACS) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (Fundeb), em conformidade com o artigo 212-A da Constituição 

Federal, regulamentado pela Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e revoga a Lei 

Municipal nº 055, de 04 de outubro de 2013; Ofício Conjunto nº 007/2021 GAB – OMQ/JBSF – 

Solicitando melhorias na Rede Elétrica, recuperação de ruas, limpeza de serrados, limpeza de terrenos 

baldios, no bairro São Sebastião; Requerimentos de nº 004/2021, nº 005/2021 e nº 006/2021 de autoria 

do vereador Elias Ferreira Campos; Requerimentos de nº 004/2021, nº 005/2021 e nº 006/2021 de 

autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha; Requerimento em Conjunto de nº 003/2021 de 

autoria dos vereadores José Antônio Magno da Rocha e Agnaldo Teles Magno; Requerimentos de nº 

004/2021 e nº 005/2021 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado; Requerimentos de nº 

004/2021, nº 005/2021 e 006/2021 de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz; Requerimentos 

de nº 002/2021, nº 003/2021 e nº 004/2021 de autoria do vereador Sebastião Góes Furtado Filho; 

Requerimentos de nº 001/2021, nº 002/2021 e 003/2021 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo 

Rocha; Requerimentos de nº 004/2021, nº 005/2021 e nº 006/2021 de autoria do vereador Enoc 

Pereira do Nascimento; Requerimentos de nº 003/2021, nº 004/2021 e nº 005/2021 de autoria da 

vereadora Helenilce Guedes Pereira; Apresentação das Comissões Permanentes da Câmara Municipal 

de Prainha - biênio 2021/2022 1º COMISSÃO: Legislação, Justiça e Redação Final, 2º COMISSÃO: 

Finanças e Orçamento, 3º COMISSÃO: Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e 

Turismo, 4° COMISSÃO: Educação, saúde e Assistência Social. Não havendo mais matérias a serem 

apresentadas e nem quem se pronunciasse, passou-se para o Grande Expediente:  Usou da palavra 

o Vereador Ozires Miranda Queiroz, cumprimentou a todos e desejou boa noite. Iniciou falando 
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sobre a reunião que ocorreu as 10:00 horas com Polícia Militar, onde estava presente o Sargento 

Brasão, o Cabo Guilherme e o PM Santos, no qual foi tratado de assunto pertinente a segurança 

pública, haja visto que está tendo um aumento de furtos e boca de fumos na cidade. O vereador 

mencionou ainda as dificuldades que a Polícia Militar tem enfrentado para fazer seu trabalho, como 

problemas internos e externos, falta de apoio do Município e que estão com apenas quatro policiais, 

o vereador disse ainda que da Polícia Civil tem dois policiais que trabalham alternando-se por quinze 

dias e que não tem delegado no Município. Relatou ainda que um dos grandes problemas enfrentado 

pelos PMs é o deslocamento deles para chegar até o chamado emergência, citou que um dos processos 

da polícia é pegar o elemento de surpresa, o meliante (como é chamado), que não é possível descer 

para realizar os trabalhos no bairro Açaizal, o mesmo disse que também estão com dificuldades no 

bairro São Sebastião e o início da PA-419. Mencionou também que o outro problema enfrentado é a 

questão da falta de iluminação pública no bairros da Cidade e os terrenos baldios, o mesmo disse que 

não está sendo cumprido a Lei, onde os donos tem que zelar e limpar seus terrenos. Se reportou ao 

vereador José Antônio Magno da Rocha e o parabenizou pelos seus requerimentos solicitando para a 

Comunidade de Vista Alegre do Cupim a construção de uma escola e a construção de um sistema de 

água, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador José Antônio Magno da 

Rocha, cumprimentou a todos, agradeceu a oportunidade por mais uma vez está presente na sessão. 

Iniciou lendo uns informativos e agradecimentos. O mesmo ainda informou aos parlamentares que 

esteve na Cidade de Santarém, no dia 20 de abril, em uma reunião juntamente com os empresários 

madeireiros da região da Margem Direita e também estavam presente os vereadores Enoc Pereira 

Nascimento, Ewerton Pacheco Jardim, Sebastião Góes Furtado Filho e que a reunião foi de muito 

êxodo, o vereador disse que conseguiram quase dez maquinários para realizar a manutenção da 

estrada da Margem Direita, a partir do final de junho. Agradeceu o Prefeito Municipal Davi Xavier, 

por ter atendido ao pedido da manutenção da estrada da Ponte Rio Jauarí até a Comunidade Vila Nova 

do Cupim. Mencionou seu requerimento solicitando a construção de um sistema de água para a 

Comunidade de Vista Alegre do Cupim e pediu aos vereadores apoio para aprovação para que possa 

ser encaminhado ao Executivo. Se solidarizou com a Família da Dona Olga Pires, que veio a óbito, 

em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador Enoc Pereira do Nascimento, 

agradeceu a Deus pela oportunidade, desejou uma boa noite e cumprimentou a todos. Começou 

reforçando a fala do vereador José Antônio Magno da Rocha, que esteve presente na Cidade de 

Santarém, onde estiveram numa importante reunião com os empresários da Margem Direita, tratando 

de assuntos referente a estrada da Margem Direita, o mesmo disse que há muitos anos a população 

sofre com a situação precária da estrada. O vereador aproveitou para agradecer aos empresários por 

disponibilizarem os maquinários para ajudar na manutenção da estrada, através da parceria entre eles 

e os vereadores José Antônio, Ewerton Pacheco, Sebastião Góes, o Prefeito Davi Xavier e o vice-

prefeito Josué Nascimento, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Elias 

Ferreira Campos, cumprimentou a todos e desejou uma boa noite. Em seguida fez uma reflexão, o 

mesmo falou que tem recebido muitas reclamações dos moradores, tem ouvido nas sessões muitas 

reclamações sobre a estrutura da Câmara no Município de Prainha. Relatou vários problemas do 

Município e voltou-se para os parlamentares perguntando: O que estavam fazendo nesta Casa? Qual 

o seu papel enquanto vereadores? Estão conseguindo dá o retorno que a sociedade tanto espera dos 
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vereadores? O vereador disse que ficou indignado há dias atrás, que há algumas pessoas do Município 

que entende que o papel do vereador é executar. Declarou que é importante que cada vereador entenda 

qual é o papel que estão fazendo, o mesmo disse que o papel do vereador segundo a Constituição 

Federal de 1988 é legislar, fiscalizar, fazer julgamento de contas públicas. Falou que se realizarem 

isso possibilitará melhorias ao Município e mencionou que ficou fora do Município por trinta anos e 

ao retornar a cidade a situação está pior do que era antes. Falou que a população não tem mais tempo 

para esperar, que foi assumido o cargo de vereador aproximadamente cem dias e as pessoas cobram, 

o mesmo disse que os vereadores são visto como incompetentes, sendo que mal começaram a 

Legislatura. Declarou que os parlamentares estão, sim, exercendo seu papel e precisam da satisfação 

a população, pois as pessoas os vejam como executivo, o que não são. O vereador falou que é preciso 

fazer um trabalho pedagógico, que não há tempos a perder, o Município não tem geração de emprego, 

de renda, nem recursos para investir em infraestrutura. Disse ainda que não dá mais para ficar pegando 

puxou de orelha o tempo todo e servindo de chacota pelas pessoas, pediu desculpas pelo desabafo. 

Que não há planejamento pelo Município, o mesmo perguntou se os problemas são de agora ou 

surgiram ano passado, há cinco, dez anos atrás. Finalizou dizendo que a culpa também é de todos, 

pois não sabem escolher seus representantes, onde está na hora de avançar e que é obrigação da Casa 

dá uma resposta a sociedade, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador 

Sebastião Góes Furtado Filho, agradeceu a Deus e cumprimentou a todos. Iniciou lendo um texto 

que se encontra em Salmos, capítulo 121. Após falou que as pessoas baseiam a sua vida dentro da 

palavra e que sem a palavra de Deus e sem a presença de Deus nada seria possível. O mesmo disse 

que Deus esteja em primeiro lugar na frente da vida de cada um, em cada projeto. Agradeceu aos 

parlamentares que lutam pelo o mesmo objetivo do desenvolvimento do Município. O vereador disse 

que crer que tudo irá dá certo. Mencionou a reunião ocorrida no dia 20 de abril, na Cidade de 

Santarém, buscando melhorias para o Município. Agradeceu ao Prefeito Davi Xavier por atender o 

pedido de uma construção da escola na Comunidade Patauazal, no Distrito de Boa Vista do Cuçari. 

Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador José Benedito da Silva Furtado, 

desejou uma boa noite e cumprimentou a todos. Iniciou falando do interesse de cada vereador em 

trabalhar pela melhoria de sua região, através dos seus requerimentos. Em seguida deixou suas 

condolências à Família da Dona Olga Pires, que veio a óbito. Parabenizou o vereador José Antônio 

como líder de governo. Após informou sobre a reunião com a Polícia Militar e agradeceu ao Sargento 

Brasão e aos PMs que estavam acompanhando o mesmo, onde discutiram assuntos de interesses da 

sociedade. O mesmo disse que esteve no dia 15 de abril, na cidade de Santarém, numa missão 

juntamente como vereador Ozires Miranda, com o deputado federal Júnior Ferrari, para reafirmar o 

compromisso que foi feito, de enviar as máquinas para o Município, o mesmo disse que no segundo 

semestre o Município vai receber duas patrulhas agrícola.  Agradeceu ainda o deputado Júnior Ferrari 

por se disponibilizar em ajudar o Município. Falou que esteve no Ramal do Jeju, após fez uma 

solicitação ao Prefeito para fazer manutenção e o mesmo atendeu a demanda daquela comunidade, 

aproveitou para parabenizar o Prefeito. Se reportou a ponte do Petrópolis que está em situação 

alarmante. O vereador colocou ainda seu mandato à disposição da população, em seguida agradeceu 

e finalizou. Usou da palavra o vereador Ewerton Pacheco Jardim, desejou boa noite a todos e 

agradeceu a oportunidade.  Iniciou falando da reunião ocorrida na cidade de Santarém, com os 
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empresários madeireiros e estavam presente o Prefeito Davi Xavier, vice-prefeito Josué Nascimento 

e os vereadores José Antônio, Enoc Pereira e Sebastião Góes, onde ficou definido a ajuda dos 

empresários para manutenção da estrada da Margem Direita. O vereador declarou ainda que os onzes 

parlamentares estão focados em trabalhar pela melhoria do Município. Mencionou que irá fazer um 

requerimento solicitando reforma ou construção da escola da comunidade Mato Grosso. O vereador 

ainda se colocou à disposição da população, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha, desejou boa noite, agradeceu a Deus pela oportunidade e 

cumprimentou a todos. Começou falando que está lutando pela melhoria do Município, o mesmo 

disse que está critica a situação da estrada da Margem Direita, que há uma preocupação com os 

maquinários, o vereador disse que esteve na garagem solicitando as máquinas e que se passaram 

quatro meses e não viu nenhuma preocupação para consertar, que o mesmo sabe que período de 

chuva, mas que o verão está chegando e se não estive consertado os maquinários não serão possíveis 

sanar a demanda. Mencionou ainda sobre o transporte da Comunidade do Açu que está situação 

precária, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra a vereadora Helenilce Guedes 

Pereira, cumprimentou a todos, agradeceu a Deus e desejou uma boa noite. Parabenizou o vereador 

José Antônio Rocha por ser o líder de governo. Falou que esteve visitando algumas comunidades 

como: Santa Cruz, São José, Beira Rio e se dirigiu ao presidente Orivaldo e ao Líder de governo José 

Antônio dizendo que a região da Margem Direita está precisando de atuação, onde foi solicitado a 

mesma uma reunião com o Prefeito Municipal e que esse pedido possa ser levado até o Prefeito Davi 

Xavier. A vereadora parabenizou os parlamentares que estavam presente na reunião com os 

madeireiros na Cidade de Santarém. Se solidarizou com a Família da Dona Olga Pires, que veio a 

óbito e a todos as famílias que perderam um ente querido pela Pandemia, em seguida agradeceu e 

finalizou. Usou palavra o presidente Orivaldo Oliveira Ferreira, cumprimentou a todos, desejou 

boa noite. Iniciou falando que é uma imensa alegria está realizando mais uma sessão, que apesar da 

tristeza que invade o coração pelo fato de estar vivendo um momento difícil, que muitos entes 

queridos e amigos não serão visto mais por causa da Pandemia e que cada um presente na sessão é 

um vitorioso, o mesmo ainda disse que possível vencer o vírus, em nome de Jesus. Agradeceu a 

presença dos parlamentares e parabenizou aos vereadores que estavam para a cidade de Santarém e 

declarou que o que estiver ao alcance da Mesa Diretora estarão fazendo, permitindo possibilidades 

para os vereadores alcançar seus objetivos. Mencionou que o requerimento do vereador Elias Campos 

está controverso. Falou que o requerimento vai ser votado, mais o Ofício não será votado. O vereador 

convocou os parlamentares para uma reunião as 10:00 horas no dia seguinte, para da sequência na 

demanda da água. O mesmo falou que na semana que vem estará na Capital Belém, onde apresentará 

um ofício e conta com assinatura de todos os vereadores, mostrando forças dos parlamentares, na 

reunião também será definido as comissões e falou ainda sobre o Projeto de interiorização das sessões 

da Câmara Municipal, para levar o Legislativo para as comunidades e os Distritos, levando os serviços 

que a Câmara pode oferecer à população. O vereador deixou suas condolências à Família da Dona 

Olga Pires, que veio a óbito. Em seguida agradeceu e finalizou. Não havendo mais quem fizesse o 

uso da palavra, passou para a Ordem do dia: Foram apresentadas as seguintes matérias para 

aprovação: Requerimento de nº 002/2021, de autoria do vereador Elias Ferreira Campos –  solicitando 

que o Município de Prainha, realize o cadastro no Sistema de solicitação de construção de poços 
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tubulares, afim de serem perfurados poços através de parceria com a FUNASA na sede e nas demais 

comunidades. Requerimento de nº 003/2021, de autoria do vereador Elias Ferreira Campos –  

solicitando informação sobre a continuidade, no município de Prainha, do Programa Salta Z, afim de 

que sejam implementas novas unidades em comunidade ribeirinhas do nosso município. 

Requerimento de nº 001/2021, de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha –  soliciatndo a 

contratação de um veículo juntamente com servidores para fazer a coleta de lixo da comunidade Vista 

Alegre do Cupim, regiçao da colônia de cima – Município de Prainha. Requerimento de nº 002/2021, 

de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha – solicitando a providências junto ao setor 

competente, para que sejam executadas melhorias e manutnção na estrada que liga a ponte do rio 

Jauará – colônia de baixo a comunidade de Vila Nova (Cupim de baixo) e estradas que ligam as 

propriedades adjacentes, como por exemplo, Ramal do fufunheco e Caminaú, observando as laterais 

para o melhor escoamento da água que acumula-se na estarda de um lado a outro, como também as 

saídas e assim preservar o trabalho efetuado, evitando erosões. Requerimento de nº 003/2021, de 

autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha – solicitando providências junto ao setor 

competente do Estado, para que sejam executadas melhorias e manutenção na estrada PA 419 que 

liga a Comunidade Jatuarana a Sede do Município e o trecho da PA 254 que vai do Jatuarana até o 

Cupim – Comunidade Vista Alegre, evitando assim, o acúmulo de água na estrada e passagem de 

água de um lado para outro, evitando erosões. Requerimento de nº 001/2021, de autoria do vereador 

Orivaldo Oliveira Ferreira – solicitando providências junto ao setor municipal competente, para que 

cobrem dos donos de terrenos baldios em toda a extensão do município prainhense, com ênfase à 

Margem direita, sede do município, nos bairros de jardim Planalto, São Sebastião, São Benedito, 

Açaizal, bairro da Paz, entre outros, a respeito de limpezas nas áreas citadas. Requerimento de nº 

002/2021, de autoria do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira – solicitando providências junto ao setor 

municipal competente, a construção de uma nova Ponte do Petrópolis, nesta cidade. Requerimento 

de nº 001/2021, de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento – solicitando a construção de 

uma escola com duas salas de aula, refeitório e secretaria, na comunidade de ribanceira, na região do 

Cuçari. Requerimento de nº 002/2021, de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento – 

solicitando a construção de um Posto de Saúde, na comunidade de Ipanema, região do Ipanema. 

Requerimento de nº 003/2021, de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento – solicitando a 

recuperação de estrada que liga Boa Vista do Cuçari aos ramais de Pisa Forte, Poço Aul, Patauazal, 

Ribanceira, entre outros que se interligam na margem direita do Município. Requerimento de nº 

001/2021, de autoria do vereador Sebastião Góes Furtado Filho – solicitando a conclusão da obra da 

escola Cristo Reina na comunidade de Patuazal – Região de Boa Vista do Cuçari. Requerimento de 

nº 001/2021, de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado – requerendo a recuperação e 

ampliação imediata da Escola São João, localizada na comunidade do Ramal do Jeju, KM 19 da PA-

254, município de Prainha/Pa. Requerimento de nº 003/2021, de autoria do vereador José Benedito 

da Silva Furtado – requerendo o estaqueamento e envigamento da cerca de contenção de barranco 

(capim), no Rio Tamuataí, no município de Prainha/PA. Requerimento de nº 001/2021, de autoria da 

vereadora Helenilce Guedes Pereira – requerendo ao setor de serviço de Vigilância Sanitária 

Municipal efetue a retirada de um bando de morcegos que infestam o prédio do PPD/PM – Santa 

Maria do Uruará, neste município. Requerimento de nº 002/2021, de autoria da vereadora Helenilce 
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Guedes Pereira – requerendo ao Setor de Terras da Prefeitura Municipal de Prainha que se desloque 

até o Distrito de Santa Maria do Uruará, para expedição de declaração de posse de terras aos 

produtores rurais do Distrito, neste Município. Requerimento em conjunto de nº 001/2021, de autoria 

dos vereadores Helenilce Guedes Pereira e Ewerton Pacheco Jardim – solicitando a construção de 

uma escola com 04 (quatro) salas de aula, 01 (uma) secretaria, 01 (uma) cozinha com cantina e 02 

(dois) banheiros na Comunidade de Porto Franco – região do Uruará. Requerimento de nº 001/2021, 

de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz – solicitando a construção de uma Creche com duas 

salas de aula, secretaria, copa-cozinha no Bairro São Benedito, na sede do Município. Requerimento 

de nº 002/2021, de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz – solicitando a construção de uma 

Creche com duas salas de aula, secretaria, copa-cozinha no Bairro Jardim Planalto, na sede do 

Município. Requerimento de nº 003/2021, de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz – 

solicitando a construção de uma escola com sala de aula, copa-cozinha e poço artesiano na 

comunidade Lago São João, na sede do Município; que posto em discussão e votação foram 

aprovados por unanimidade, o senhor Presidente deu por encerrada a presente Sessão, convidando 

os senhores Vereadores para a próxima Sessão no horário regimental. 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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