ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA

ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA
DO
PRIMEIRO
BIÊNIO
DA
VIGÉSIMA
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PRAINHA.
Aos trinta dias do mês de agosto 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: Agnaldo Teles
Magno, Elias Ferreira Campos, Ewerton Pacheco Jardim, Helenilce Guedes Pereira, Hugo Roberto Rabelo
Rocha, José Antônio Magno da Rocha, José Benedito da Silva Furtado, Ozires Miranda Queiroz e Sebastião
Goes 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 Atos – 20:35 - que diz: “A maior
felicidade em dar, do que em receber” Em seguida determinou a leitura da Ata anterior que posta em
votação foi aprovada por unanimidade, passou para o Pequeno Expediente: Foram apresentadas as
seguintes matérias: Ofício Circular nº 158/2021 - TRE/PRE/DG/ABDG – Assunto: Informe. Retorno ao
trabalho presencial das unidades jurisdicionais do TRE-PA a partir de 02 de agosto de 2021; Ofício de nº
149/2021 – GAB/PMP referente ao VETO TOTAL do Projeto de Lei nº 002/2021 de autoria do vereador Elias
Ferreira Campos que “Institui a semana municipal de prevenção, conscientização e combate ao uso de drogas
licitas e ilícitas no município de Prainha e dá outras providências. ”; Oficio nº 048/2021 – PMP/SEMAP –
Assunto: Encaminhamento das Leis: Lei nº 112/2021, de 19 de julho de 2021 – que denomina quadra
poliesportiva Josimar Brasil Catunda. Lei nº 113/2021, de 20 de julho de 2021 – que denomina Estádio
Municipal Jáder Luiz Rodrigues dos Passos. Lei nº 114/2021, de 20 de julho de 2021 – que denomina Praça
Pública Municipal Mauro Luiz Borges dos Santos. Lei nº 115/2021, de 20 de julho de 2021 – que dispõe sobre
as diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentaria para o Exercício 2022, e dá outras providências;
Requerimento em Conjunto de nº 013/2021 de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos; Ozires Miranda
Queiroz; José Antônio Magno da Rocha; José Benedito da Silva Furtado; Helenilce Guedes Pereira; Hugo
Roberto Rebelo Rocha e Ewerton Pacheco Jardim; Requerimento em Conjunto de nº 014/2021 de autoria dos
vereadores Elias Ferreira Campos; Ozires Miranda Queiroz; José Antônio Magno da Rocha e Hugo Roberto
Rebelo Rocha; Requerimento em Conjunto de nº 016/2021 de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos;
Ozires Miranda Queiroz e José Antônio Magno da Rocha; Requerimentos de nº 027/2021 e 028/2021 de autoria
do vereador José Benedito da Silva Furtado; Requerimentos de nº 005/2021 e 006/2021 de autoria do vereador
Orivaldo Oliveira Ferreira; Requerimento de nº 019/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos;
Requerimentos de nº 010/2021 e 011/2021 de autoria do vereador Ozires Miranda da Queiroz; Requerimentos
de nº 006/2021 e nº 010/2021 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno; Requerimentos de nº 020/2021 e
021/2021 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha; Moção de Aplausos nº 001/2021 de autoria
do vereador Elias Ferreira Campos – que aplaude a equipe de Jiu-jitsu da academia Champion Team, que
participou do campeonato paraense de jiu-jitsu na cidade de Castanhal/PA, no dia 11 de julho de 2021. Fez
uso da palavra o vereador Elias Ferreira Campos para fazer cumprimento a quatro alunos que participaram do
curso de inseminação artificial na cidade de Santarém. Também fez uso da palavra o vereador Agnaldo Teles
Magno para registrar a presença da dona Sandra Magno e para prestar condolências à família Magno, que
também é sua família, pela perda do seu Jorge Santos. Em seguida, passou-se para o Grande Expediente:
Usou da palavra o vereador Elias Ferreira Campos, desejou boa noite e cumprimentou a todos. Iniciou
falando que foi procurado por diversos cidadãos para que tomassem providências enquanto parlamentar e que
se faz necessário apresentar respostas aos mesmos. Justificou o seu requerimento que convida o Sr. Edson
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Guerra Azevedo Costa, Secretário Municipal de Educação a se fazer presente nesta Casa Legislativa, com a
maior brevidade possível, para apresentar as justificativas sobre o atraso na entrega da merenda escolar, aos
alunos da rede municipal de ensino, bem como apresentar e detalhar aos legisladores, o Plano de Ação, da
Secretaria Municipal de Educação, com base nas orientações do Governo Estadual, para o retorno presencial
das aulas. Disse estar honrado com a presença da senhora Naiane e ressaltou que o torneio de jiu-jitsu só foi
possível devido o apoio do deputado Júnior Hage. Por fim falou do veto total ao seu projeto de Lei que
“Institui a semana municipal de prevenção, conscientização e combate ao uso de drogas licitas e ilícitas no
município de Prainha”, o mesmo disse que quando teve conhecimento sobre o veto total, se perguntou onde
estava a inconstitucionalidade de um projeto de lei que fala da prevenção, conscientização e combate ao uso
de drogas no município e fez uma reflexão sobre famílias passar por problemas relacionado ao uso de drogas.
Onde o Poder Legislativo precisa dizer “NÂO” ao uma atitude como está e mencionou ainda que o motivo do
veto poderia ser devido o projeto ser apresentado por um vereador que não é da base do governo, os
parlamentares precisam mostrar que a Casa Legislativa é autônoma. Falou ainda o quanto a juventude está
abandonada há anos e quando é apresentado um projeto de lei voltado aos jovens é vetado, deixou seu repúdio,
em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Magno desejou boa noite e
saudou a todos. Começou sua fala cobrando o que é de direito da população com relação a iluminação pública
na sede do município e fez cobranças ao Sr. Edmundo Amaral, Secretário Municipal de Administração, para
que possa tomar providências sobre essa situação. Se reportou ao vereador Elias Campos e falou sobre sua
preocupação ao avanço do uso de drogas na cidade e disse ao mesmo que não tem conhecimento do motivo do
veto total ao projeto de lei apresentado pelo nobre vereador. Mencionou ainda que muitos projetos de lei são
de competência dos vereadores, mas que a grande maioria é competência do poder executivo. Em seguida
declarou que se solidariza com o vereador quanto a questão das drogas, fez críticas à falta de ronda da polícia.
Falou sobre seu requerimento que solicita a reforma da U.M.S. Wilson Ribeiro incluindo a parte elétrica,
esgoto e telhado do prédio da Sede, e pediu aos parlamentares apoio para sua aprovação. Agradeceu e
parabenizou a Enfermeira Maria Rosa, diretora do hospital, pelo trabalho desempenhado. Citou a questão dos
impostos no município, onde poderia estar recolhendo seus impostos, o mesmo disse que presenciou seis
caminhões na frente da cidade embarcando gado e não vê cobrança de impostos, que o município vem há anos
sofrendo com tal situação. Por fim, falou da longa leitura dos requerimentos, em seguida agradeceu e finalizou.
Usou da palavra o vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por
mais uma oportunidade de estar na Casa Legislativa defendendo e discutindo projetos de melhoria para a
população. Fez críticas e cobranças ao Sr. Edson Guerra Azevedo Costa, Secretário Municipal de Educação,
sobre a merenda escolar. Mencionou ainda sobre a iluminação pública, que as comunidades do interior sofrem
bem mais que a sede, onde paga a taxa de iluminação pública e não possuem retorno. Citou ainda a
precariedade da ponte Venezuela na região Itamucurí que é uma importante via de acesso dos moradores aos
Distritos de Santa Maria e Boa Vista, interligando as regiões da Margem Direita do Município e cobrou pleno
menos uma reforma na mesma. Após cobrou a construção de uma escola na localidade de Poço Azul – região
do Itamucurí, pois as aulas irão retornar e a escola não oferece estrutura suficiente de conforto e segurança aos
alunos, colocou à disposição seu mandato, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador
José Benedito da Silva Furtado cumprimentou a todos, desejou boa noite. Iniciou falando da importância da
presença dos parlamentares nas sessões. Informou a Casa Legislativa que no dia 11 de agosto, esteve na região
do Guajará, numa parceria com o governo, resolvendo problemas com a regularização do Cadastro Ambiental
Rural – CAR, onde atenderam 58 produtores rurais com o CAR nas comunidades Ipiranga e Três Irmãos,
agradeceu ainda a parceria. Voltou a citar, que no dia 09 de julho, juntamente com os vereadores Elias Campos,
Hugo Roberto, José Antônio e a vereadora Helenilce Guedes numa reunião na comunidade Beira Rio na
Reserva extrativista renascer, discutindo o problema que afeta a vida dos moradores, onde a forma que o
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ICMBio vem agindo com os moradores desta região, onde estão sendo multado com a retira da madeira. Disse
que a Casa Legislativa precisa provocar uma audiência pública com a ICMBio juntamente com a Associação
Guatamurú, Prefeito Municipal, Promotor da Comarca e com o Juiz. Parabenizou ainda os vereadores que
assinaram seu requerimento nº 029/2021 que solicita para várias comunidades o sistema Salta Z, onde recebeu
a resposta da Superintendência Estadual da Funasa e agradeceu o superintendente Mauro Rodrigues Bastos.
No final de sua fala, fez menção ao vereador Ozires Miranda Queiroz pela sua luta com relação ao limite
Prainha/Almeirim, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Ozires Miranda Queiroz
cumprimentou a mesa diretora e a todos, desejou boa noite. Falou da satisfação que é retornar aos trabalhos.
Após disse que poderia estar defendendo seus requerimentos, mas que iria usar seu tempo para defender a
causa do vereador Elias Campos sobre seu projeto de lei que “Institui a semana municipal de prevenção,
conscientização e combate ao uso de drogas licitas e ilícitas no município de Prainha”. O mesmo disse que até
o momento não entendia o motivo que Prefeito Municipal permitiu o veto total do projeto. Citou o artigo 79
da Lei Orgânica que diz se o prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao
interesse público. O vereador se pergunta onde está a inconstitucionalidade ou contrário a população no
projeto, declarou que é conscientização, não vai acarretar despesa ao Poder Executivo. Convidou a todos a
lutar pelo projeto, que seja feito os ajustes e que seja vetado em parte, mas não em todo. Para finalizar fez
críticas à falta da iluminação pública na sede, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador
Sebastião Góes Furtado Filho saudou a todos. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar na Casa
Legislativa para defender os interesses da população. Disse que ouviu atentamente o discurso dos
parlamentares e também fez crítica ao problema da falta de iluminação pública na margem direita do
município. Agradeceu ao Gestor Municipal, ao Vice-prefeito e aos vereadores que se desempenharam na
recuperação das estradas da Margem direita e declarou que todos os parlamentares continuam trabalhando pela
melhoria da população e deixou a disposição seu mandato, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra
o vereador Ewerton Pacheco Jardim cumprimentou a todos, desejou boa noite e agradeceu a Deus. Iniciou
informando que a partir de terça-feira iniciará os trabalhos de recuperação das ruas do Distrito de Santa Maria
do Uruará, uma luta de todos os vereadores e agradeceu ao Prefeito Municipal por atender as cobranças dos
nobres pares. Se reportou ao Distrito de Boa Vista do Cuçari e citou a realização dos trabalhos de recuperação
das ruas do Distrito. Fez cobranças ao secretário de Obras para que tome providências em relação ao buraco
na via pública da comunidade do Itamucurí. Reforçou a fala do vereador José Benedito, dizendo que é falta de
respeito com o povo prainhense as atitudes tomadas pelo ICMBio. Fez críticas à falta de iluminação pública
no município, também se colocou à disposição para defender as causas da população, em seguida agradeceu e
finalizou. Usou da palavra o vereador José Antônio Magno desejou uma boa noite e cumprimentou a todos.
Iniciou falando que tem andando bastante nas comunidades, nas regiões: do Guajará, Ribeirinha, Purus,
Tamuataí e região da Colônia conhecendo de perto a realidade de cada uma, onde falta passar pela região do
Cuçari, afirmou ainda o quanto o município é extenso. Concordou com o vereador Agnaldo Teles para reduzir
a quantidade de requerimentos apresentados por sessões e externou a importância da presença dos vereadores
nas sessões. Disse ainda que assim como é importante apresentar as proposições, se faz necessária cobrar as
respostas após enviadas ao executivo. Fez apelo aos parlamentares para se fazerem mais presente na Casa
Legislativa. Mencionou que tem se deparado com cada situação e citou a volta das aulas presencias no
município, fazendo críticas se houve levantamento pela secretária de educação das escolas, pois muitas escolas
não oferece boas condições de conforto e segurança aos alunos. Declarou que os nobres pares precisam sentar
para discutir sobre as leis e parabenizou ao vereador Ozires Miranda pela sua proposição. Citou também que
o vereador Elias Campos tem o acompanhado nas visitas. E declarou a importância da fiscalização a ser feita
pelos parlamentares diante das licitações, evitando assim prejuízos ao município. Mencionou ainda a luta pela
PA-419, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra a vereadora Helenilce Guedes Pereira saudou
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a todos e desejou boa noite. Agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de estar presente na sessão. Iniciou
sua fala lendo um trecho de uma postagem no WhatsApp sobre a precariedade na escola Ezilda Aragão Brasil,
se solidarizou com a escola e declarou que irá apresentar um requerimento com tal demanda, justificou ainda
o motivo da leitura devido as cobranças feitas e a volta das aulas presenciais sem a escola oferecer boas
condições aos alunos. Reforçou a fala do vereador Ewerton Pacheco sobre ao buraco na via pública da
comunidade do Itamucurí, que são vários e pediu para que seja recuperada, evitando assim acidentes. Se
solidarizou com o vereador Elias Campos, autor do projeto de lei que foi vetado pelo Gestor Municipal. Disse
que ouviu atentamente algumas falas e se pergunta: se não é de competência dos vereadores elaborar projeto
de lei, de quem será então? A vereadora disse que fala como parlamentar e como mãe em relação ao projeto
do vereador voltado para os jovens, citou ainda que ao sair à noite nas ruas do Distrito de Santa Maria do
Uruará, depara-se com situações extremamente triste de jovens embriagados, usando drogas. Declarou que é
a favor do projeto de lei do vereador. Se solidarizou também com o vereador Ozires Miranda com relação a
falta de iluminação pública e o quanto a margem direita sofre e têm prejuízos, citou que dentro do Distrito de
Santa Maria do Uruará têm um projeto elaborado pela associação de moradores para pegar assinatura dos
comunitários, um abaixo assinados que será anexado junto ao requerimento encaminhado a empresa
Equatorial, aproveitou para convidar a todos para protestar na frente da Empresa Equatorial em Santarém, em
seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira agradeceu a Deus,
cumprimentou a todos e desejou boa noite. Iniciou perguntando a vereadora Helenilce Guedes, se a mesma
tinha averiguado a postagem sobre a escola Ezilda Aragão Brasil e declarou que o mesmo havia ido e que a
informação não procedia, disse que é lamentável as pessoas de certa forma querer prejudicar os trabalhos do
parlamentar, ou de quem quer seja. Citou ainda que tanto vereador Elias Campos, como ele mesmo foram
alvos de notícias falsas, a mesma coisa a vereadora tinha sido conduzida ao erro. Disse ainda que tem 32 mil
na conta do conselho e a despensa está lotada, se há uma briga entre funcionários irresponsáveis e não quer
trabalhar é uma outra história e declarou que não iria permitir uma Fake News continue deteriorando a imagem
de uma conceituada escola, mencionou que o engenheiro foi até a escola e fez todo o levantamento necessário
nas escolas Ezilda e Joaquim, já que o Estado não faz, o município que tem que arcar, onde atende alunos do
ensino médio e do ensino fundamental. Agradeceu as parcerias pela recuperação das estradas na Margem
Direita. Citou que começou a ampliação da estrada do Jupindá. Disse que apoio a manifestação na frente da
empresa equatorial, mas dizer que não estão fazendo nada, não aceita. Mencionou que há uma parceria com a
empresa para tentar resolver tal problema de energia na Margem direita. Se reportou ao vereador Elias Ferreira
Campos, que o mesmo não iria fazer parte da comissão que vai analisar o veto do projeto de lei, mas que pode
acompanhar, e ao presidente da comissão pediu que seja nomeado um membro para fazer um parecer
minucioso desse vetado e vê se encontra alguma veracidade de inconstitucionalidade no projeto e disse que
não é questão política, mas sim técnica. Caso haja inconstitucionalidade, os parlamentares não podem
concordar, mas também foi um erro do executivo de vetar a totalidade. O mesmo terá que se pronunciar e
declarou seu apoio ao vereador Elias Ferreira Campos. Se reportou a população de Santa Maria do Uruará que
será recuperado 43 km de ruas. Se solidarizou com a família do vereador Agnaldo Teles Magno, 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 de nº 026/2021 de autoria do vereador José
Benedito da Silva Furtado requerendo a construção de uma escola na comunidade Monte Sião – Anema de
Baixo, Rio Anema, localizado na Zona Rural do município de Prainha-PA, que posto em discussão e votação
foi aprovado 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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