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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA 

VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 

Aos trinta e um 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, 

Enoc Pereira do Nascimento, Helenilce Guedes Pereira, Hugo Roberto Rabelo 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 Provérbios – 2:6 - que diz: “Porque 

o Senhor dá a sabedoria: da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. ” 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: Requerimentos de nº 

022/2021 e 023/2021 de autoria do vereador José Antônio da Rocha; Requerimentos de nº 012/2021 

e nº 013/2021 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira; Requerimentos de nº 012/2021 e nº 

013/2021 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento; Requerimentos de nº 029/2021 de 

autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado. Fez uso da palavra o vereador Agnaldo Teles 

Magno para solicitar um ofício em conjunto com o vereador José Benedito da Silva Furtado, para que 

seja encaminhado ao CIRETRAN solicitando um serviço itinerante na cidade e fazer orientação aos 

condutores. Também fez uso da palavra o vereador José Antônio Magno da Rocha para solicitar um 

ofício em conjunto com os demais parlamentares que estejam interessados a assinar, para que seja 

encaminhado ao sr. Mauro Cezar Silva Bastos, diretor do décimo núcleo SETRAN, solicitando 

informação da data exata do início dos serviços de manutenção da PA-419. Em seguida, passou-se 

para o Grande Expediente: Usou da palavra o vereador Enoc Pereira do Nascimento, desejou 

boa noite e cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de se fazer presente 

no parlamento. Após, justificou sua ausência nas sessões devido estar em trabalhos na margem direita 

do município e agradeceu ao Prefeito Municipal e ao Vice-prefeito por atender a demanda de sua 

comunidade, onde foi concluído o empiçaramento da estrada da comunidade Teixeira até o Distrito 

de Boa Vista do Cuçari. O mesmo disse que se sentia honrado em dá uma resposta para a população 

que lhe confio o mandato, em seguida agradeceu e finalizou.  Usou da palavra o vereador Agnaldo 

Teles Magno saudou a todos e desejou boa noite. Iniciou se solidarizando com o vereador Elias 

Campos com relação a pesca de arrastão e citou que em viagem para Santarém observou duas geleiras 

fazendo arrastão próximo da comunidade Ipanema, situação lamentável e que o município precisa 

tomar uma providência diante de tal situação. Falou que se sentia feliz por ver todos os parlamentares 

presente na Casa Legislativa, parabenizou a todos os envolvidos e ao vereador Enoc Pereira do 

Nascimento pelos trabalhados realizado nas estradas de sua região na margem direita, em seguida 

agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Elias Ferreira Campos desejou boa noite e 

cumprimentou a todos. Iniciou falando que recentemente fez uma fiscalização no hospital de 
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campanha, onde constatou que não tinha médico no local para fazer atendimento e tinha dois pacientes 

internados, onde imediatamente fez procuração do secretário de saúde, citou sua conversa com 

mesmo, dizendo que não queria a desativação do hospital de campanha, mas que não havia 

necessidade do município está pagando aluguel e sugeriu a transferência do hospital de campanha 

para a UBS inaugurada recentemente, informou ainda que o secretario havia gostado da sugestão e 

ficou de analisar. Mencionou que está fazendo visitas nas escolas da sede do município e das 

comunidades, para avaliar o real estado das escolas, pois se houve comentários de que as aulas 

presenciais irão iniciar dia 20 de setembro e se as escolas estão adequadas a esse retorno e se oferecem 

estrutura suficiente de segurança aos alunos, professores e funcionários. Falou sobre uma parceria da 

FUNASA, onde informou que a FUNASA publicou uma portaria que dá apoio financeiro aos 

municípios para o Programa de Resíduos Sólidos Urbanos, o vereador expôs que fez uma matéria, há 

um tempo atrás, no lixão e ao pesquisar o município de Prainha para receber o benefício não o 

encontrou, o mesmo foi averiguar o motivo e descobriu que o município não tem o Plano Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que faz parte do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Informou que o benefício financia caminhões compactadores de coleta convencional e veículos para 

a coleta seletiva. O parlamentar declarou que o Poder Executivo precisa ter pessoas mais atentas a 

esse tipo de financiamento que vem a somar para o município. Disse ainda que o município irá receber 

em torno de um milhão e noventa e quatro mil do governo federal através do Ministério da Cidadania, 

para que possa ser investido em 1.032 cestas básicas, 3.057 kits de higiene, 4.242 kits dormitórios e 

726 kits de limpeza para as pessoas que sofreram com as enchentes, informação dada pelo Sr. Mizael 

Pereira – Coordenador municipal da defesa civil. Falou sobre o Instituto Federal da Educação, onde 

ficou da responsabilidade do município, elaborar um documento solicitando a adesão do município 

de Prainha, para que o município pudesse receber através do programa Forma Pará dois cursos 

técnicos pelo Instituto, disse que encontrou em contato com o secretário de educação, pedindo que 

lhe encaminhasse o ofício que foi encaminhado para o governo do Estado, onde o mesmo respondeu 

que foi encaminhado o documento. Por fim, falou sobre seu requerimento em conjunto que convida 

o Sr. Edson Guerra Azevedo Costa, Secretário Municipal de Educação, a se fazer presente na Câmara 

de Vereadores para prestar as justificativas sobre o atraso da merenda escolar e apresentar o Plano de 

Ação com base nas orientações do Governo Estadual, para o retorno das aulas presenciais, em seguida 

agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha desejou boa noite 

a todos e agradeceu a Deus pela oportunidade de mais uma sessão no parlamento. Agradeceu aos 

parlamentares que se disponibilizaram em ajudar a Comunidade do Itamucurí com o problema que 

estão enfrentando de buracos na entrada da vila. Mencionou que não se manifestou em antes, devido 

estar aguardando uma resposta do Vice-prefeito de resolver essa situação e mais uma vez sem 

resposta. Situação lamentável e fez críticas ao mesmo que prometeu várias vezes de tomar 

providências e não as cumpriu. O vereador declarou ser falta de responsabilidade com a população 

que tanto o apoiou e deixou seu repúdio. Pediu ainda apoio ao presidente Orivaldo Oliveira e aos 

demais vereadores para no fim da semana resolver tal demanda, em seguida agradeceu e finalizou. 

Usou da palavra o vereador José Antônio Magno da Rocha saudou a todos, desejou boa noite. 

Começou falando com relação a precariedade do fornecimento de água através do sistema COSANPA 

na sede do município, mencionou que há poucos dias esteve em reunião com moradores de alguns 
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bairros, onde relataram que a qualidade da água continua péssima para consumo, o parlamentar 

declarou que vem fazendo cobranças ao Estado e, inclusive, junto a SEDOP em Belém com relação 

a obra paralisada perto da escola Pretextato Fundamental e relatou a situação crítica que a mesma se 

encontra, situação vergonhosa que se arrasta há mais de onze anos. O vereador disse que em resposta 

a seu oficio de nº 014/2021 encaminhado a SEDOP, o secretário adjunto de Gestão de 

Desenvolvimento Urbano, informou que os técnicos da referida secretaria estão trabalhando em 

conjunto com a FUNASA para sanar as interferências e os danos deixados pela empresa que paralisou 

a obra e as ações pertinentes a conclusão deste projeto, ora abandonado, estão sendo tomadas e a 

previsão de nova licitação para contratação será em agosto de 2021, devendo a obra ser retomada até 

o final de setembro do presente ano, conforme cronograma de atuação da refira secretaria para 

concluir os projetos deixados sem sua real funcionalidade. Relatou ainda a importância de fazer 

cobranças junto aos órgãos e se voltou a população informando que os vereadores estão trabalhando, 

fazendo as devidas cobranças e declarou que não tem problema nenhum para assinar as proposições 

dos demais parlamentares que vá buscar desenvolvimento para o município. Falou ainda que se faz 

necessário os nobres pares tirar uma semana para sentar e analisar as leis, o regimento e montar um 

planejamento em conjunto, colocou seu mandato à disposição dos demais vereadores. Finalizando a 

sua fala, o vereador pediu apoio aos parlamentares para aprovação do seu requerimento de nº 

020/2021 que faz solicitação ao setor de Controle Interno da Prefeitura, o encaminhamento de um 

relatório detalhado dos valores recebido no setor tributário, referente aos meses de janeiro a julho de 

2021 e do requerimento de nº 021/2021 que requer encaminhamento a Superintendência da Empresa 

Equatorial Energia, solicitando que seja feito um levantamento ou um cadastro das famílias 

ribeirinhas, para saber o número de quantas famílias vivem sem iluminação pública, em seguida 

agradeceu e finalizou. Usou da palavra a vereadora Helenilce Guedes Pereira saudou a todos e 

desejou boa noite. Agradeceu a Deus pela oportunidade. Após, se reportou a sua fala da sessão 

anterior, dizendo que trouxe no seu discurso para o parlamento uma postagem de um grupo onde 

várias pessoas denunciaram e declarou como legisladora e fiscalizadora que não precisa estar 

mentindo ou inventando conversas, onde foi colocado que sua fala seria usada como Fake News. A 

vereadora disse que mora no Distrito de Santa Maria do Uruará e que conhece a realidade da sua 

região, afirmou que dentro da Escola Ezilda Aragão Brasil têm dificuldades e informou que recebeu 

fotos onde possui locais que precisam ser reconstruídos e reformados. Mencionou sobre a fala que o 

Conselho possui 32 mil e fez declarações de onde estava esse dinheiro que não é usado para melhorias 

na referida escola, que estar para iniciar as aulas presenciais. Relatou ainda que no dia 20 de junho, a 

mesma procurou a direção da escola, onde a diretora falou que não poderia acolher a defensoria 

pública junto com a ação do deputado pois a escola estava em situação difíceis, sem tomadas que 

funcione dentro das salas de aula. A vereadora declarou que a informação não veio de terceiros e sim 

dos próprios diretores da escola e, que inclusive os mesmos lhe pediram ajuda. Se reportou as pessoas 

que falaram que era Fake News, dizendo que a mesma foi procurada e que houve denúncias de pais 

e alunos. Disse ainda que se estar havendo reforma estão de parabéns, mas que reconheçam que 

existem falhas. Expôs que se sentiu ofendida e por isso a maneira de seu relato diante da tribuna. Se 

reportou ainda a questão apresentada pelo vereador José Bendito na sessão anterior, dizendo que é 

filha de pescador e agricultor, onde é preciso ter sensibilidade de recorrer sobre os direitos dos 
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mesmos e declarou seu apoio a demanda do vereador. Falou também sobre os madeireiros, a 

apreensão de madeiras e fez críticas de onde estar a madeira apreendida, fato que acontece desde 

quando foi criado a reserva. A vereadora relatou onde poderia ser utilizado as madeiras de forma 

favorável à população, sanando muitas necessidades do povo. Parabenizou os trabalhos realizados na 

estrada do Distrito de Boa Vista do Cuçari, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador José Bendito da Silva Furtado cumprimentou a todos e desejou boa noite. Iniciou falando 

da alegria de voltar aos trabalhos da Casa Legislativa, após parabenizou o vereador Agnaldo Teles 

por lembrar da reunião ocorrida no dia 28 na Casa de Leis com o DETRAN e agradeceu em nome de 

Luciene toda equipe que esteve presente, onde é uma preocupação quando o DETRAN comparece 

no município pela irregularidade dos condutores de veículos, sem habilitação e sem documento dos 

veículos, e informou o quanto foi a proveitosa a reunião. Mencionou que possa ser encaminhado pela 

mesa diretora um ofício solicitando o serviço do DETRAN itinerante no município. Falou sobre o 

seu ofício em conjunto com demais parlamentares que faz cobranças sobre as licitações das escolas 

que estão construídas no município, onde foi encaminhado para o Poder Executivo e sem resposta. O 

vereador fez cobranças a mesa diretora para que seja encaminhado o referido ofício ao Ministério 

Público e até o momento sem posição da mesma. Também falou sobre as cobranças das licitações das 

pontes que estão sendo construídas no município e da prestação de contas da merenda escolar. 

Chamou a atenção do líder de governo para apresentar resposta aos vereadores sobre suas demandas. 

Falou sobre o requerimento em conjunto que solicita audiência pública, em caráter de urgência, para 

ser discutido o problema que afeta quatorze comunidades, que é a reserva extrativa renascer, o 

vereador solicitou ainda agilidade para que aconteça a audiência pública e deixou seu repudio diante 

das ações do ICMBio, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Ewerton 

Pacheco Jardim desejou boa noite e cumprimentou a todos. Começou sua fala justificando a 

população sobre sua fala na sessão anterior, de que os trabalhos iriam iniciar na terça-feira no Distrito 

de Santa Maria do Uruará e informou que falou com o diretor de obra e que na quarta-feira os 

trabalhos começariam na região. Agradeceu a Gestão Municipal, em nome do Vice-Prefeito Josué 

Nascimento e disse que se senti feliz pelo atendimento da demanda, resposta que será dada a toda 

população da margem direita do município, uma cobrança feita não somente pelo parlamentar, mas 

por todos. O vereador ainda declarou que os trabalhos possam chegar a todas as comunidades, devido 

a situação está crítica. Mencionou ainda sobre a iluminação pública e falou que assim que chegar no 

Distrito de Santa do Uruará irá fazer um levantamento de todos os portes que estão com e sem 

luminárias, para apresentar ao secretário Edmundo Amaral e que tome as providências necessárias. 

Por fim reforçou sua fala e a fala do vereador José Benedito sobre o ICMBio e a audiência pública 

com o mesmo, onde a reserva extrativista renascer só está prejudicando a população carente do 

município. Colocou seu mandato a disposição, 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 020/2021 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha 

requerendo que seja encaminhado ao Prefeito Municipal de Prainha o senhor Davi Xavier de Moraes, 

ao Setor de Controle Interno da Prefeitura, que encaminhe um relatório detalhado dos valores 

recebido no setor tributário, referente aos meses de janeiro a julho de 2021. Requerimento nº 

021/2021 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha requerendo que seja encaminhado a 
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Superintendência da Empresa Equatorial Energia, solicitando que seja feito um levantamento ou um 

cadastro nas famílias ribeirinhas, para saber o número de famílias existentes e assim, discutir a 

viabilidade de levar energia para essas regiões; que posto em discussão e votação foram aprovados 

por unanimidade. Requerimento nº 011/2021 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento 

solicitando a conclusão da Feirinha de Agricultores Rurais de Boa Vista do Cuçari, neste município, 

que posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de nº 005/2021 de 

autoria do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira solicitando a construção de escola com 02 (duas) salas 

de aula na comunidade do Ipitanga – Rio Guajará, neste município. Requerimento de nº 006/2021 de 

autoria do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira solicitando a construção de escola com 01 (uma) sala 

de aula na comunidade de Bom Jesus – Rio Guajará, neste município, que posto em discussão e 

votação foram aprovados por unanimidade. Requerimento de nº 027/2021 de autoria do vereador José 

Benedito da Silva Furtado requerendo que seja promovido por meio da Secretara Municipal de Meio 

Ambiente (SEMMA) atendimento para a realizar o Cadastro Ambiental Rural - CAR para os 

pequenos produtores rurais das comunidades: do Rio Anema, São Francisco – Rio Furinho, Acara-

Açu, do Rio Vira Sebo, do São Miguel do Socoró e do Rio Puru, todas localizadas na Zona Rural do 

município de Prainha-Pará. Requerimento de nº 028/2021 de autoria do vereador José Benedito da 

Silva Furtado requerendo em caráter de urgência a contratação de um profissional técnico de 

enfermagem para a Comunidade Ipiranga, Rio Guajará, na Zona Rural do município de Prainha-Pará. 

Requerimento de nº 029/2021 de autoria do vereador José Bendito da Silva Furtado requerendo em 

caráter de urgência, que o Poder Legislativo promova audiência pública para tratar da atuação da 

reserva extrativista (RESEX) em conjunto com os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 

instituições públicas e privadas, comunidades locais e sociedade em geral, a fim de debater os limites, 

funcionalidade, fiscalização, manejo e entre outros assuntos inerentes a referida RESEX, que posto 

em discussão e votação foram aprovados por unanimidade. Requerimento de nº 006/2021 de autoria 

do vereador Agnaldo Teles Magno solicitando reforma da U.M.S. Wilson Ribeiro incluindo a parte 

elétrica, esgoto e telhado do prédio Sede, neste município. Requerimento de nº 010/2021 de autoria 

do vereador Agnaldo Teles Magno solicitando reforma e nova iluminação para a Praça Argemiro 

Corrêa Lima, conhecida popularmente como Praça da Matriz, nesta cidade, que posto em discussão 

e votação foram aprovados por unanimidade. Requerimento de nº 010/2021 de autoria do vereador 

Ozires Miranda Queiroz solicitando que faça valer a lei nº 101/2019, de 27 de dezembro de 2019, que 

institui o programa de regularização fundiária urbana – REURB, no município de Prainha e dá outras 

providências. Requerimento de nº 011/2021 de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz 

solicitando o emplacamento das ruas, travessas e casas no Município de Prainha/PA, que posto em 

discussão e votação foram aprovados por unanimidade. Requerimento de nº 019/2021 de autoria do 

vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja encaminhado ao Sr. Albertino Menezes de Souza 

Filho, Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, no município de Prainha, convidando-o a 

se fazer presente na Câmara de Vereadores, em data a ser definida conjuntamente, preferencialmente 

no turno matutino, a fim de apresentar, ao Poder Legislativo, o Plano de ação da citada secretaria, 

para o município de Prainha, para os exercícios de 2021 e 2022, assim como apresentar um panorama 

do quantitativo de instituições beneficiadas, com outras informações relativas a cultura, esporte e 

turismo, de interesse do nosso município, solicitando que sejam convidadas os representantes das 
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Instituições ligadas a Cultura, ao Esporte e ao Turismo da sede do município e das demais 

comunidades ribeirinhas e colônia, conforme relação anexa a este requerimento, assim como outras, 

cujos os nomes este vereador não tem conhecimento, mas que são tão importantes e necessários para 

as questões a serem tratadas por ocasião da sessão, que posto em discussão e votação foi aprovado 

por unanimidade. Requerimento em Conjunto de nº 016/2021 de autoria dos vereadores Elias Ferreira 

Campos; Ozires Miranda Queiroz e José Antônio Magno da Rocha requerendo que seja encaminhado 

ao Sr. Edson Guerra Azevedo Costa, Secretário Municipal de Educação, no Município de Prainha, 

convidando-o a se fazer presente na Câmara de Vereadores, no próximo dia 08/09/2021 (quarta-feira), 

a fim de apresentar, ao Poder Legislativo, as justificativas para o atraso na entrega da merenda escolar, 

aos alunos da rede municipal de ensino, no presente ano, 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 presenciais, no dia 20 de setembro/2021, 

conforme tem sido ventilado, na Cidade, o início das aulas presenciais a partir da citada data, de modo 

a resguardar a segurança dos alunos e de toda comunidade escolar do município. Requerimento em 

Conjunto de nº 014/2021 de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos; Ozires Miranda Queiroz; 

Helenilce Guedes Pereira e Hugo Roberto Rebelo Rocha requerendo que seja encaminhado ao Sr. 

Davi Xavier de Moraes, Prefeito Municipal de Prainha, para que, se digne determinar à Secretaria 

competente a realizar fiscalização, com maior brevidade possível, a respeito de denúncias chegadas 

a este legislador, de que há geleiras e pescadores de fora do nosso município, realizando pesca 

predatória, utilizando o sistema de arrastão para a captura do pescado, nos rios do nosso município, 

ferindo o que preceitua que esta casa de leis, possa providenciar, também, uma audiência pública, 

convidando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Produção, Prefeito Municipal, 

Colônia de Pescadores, Sinpesca, Polícia Militar e Ministério Público, assim como deixar aberto o 

convite para a participação dos pescadores e demais membros da sociedade civil, que desejarem 

participar dessa importante ação de cidadania em defesa da pesca responsável e dos pescadores 

artesanais do nosso 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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