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ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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 

Orivaldo Oliveira Ferreira autorizou a chamada dos Senhores Vereadores, estavam presentes os 

vereadores: Elias Ferreira Campos, Enoc Pereira do Nascimento, Ewerton Pacheco Jardim, José 

Antônio Magno da Rocha, José Benedito da Silva Furtado e Ozires Miranda Queiroz. 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 Lucas – 1:52 - que diz: “Derrubou do trono os 

poderosos e exaltou os humildes. ” Em seguida determinou a leitura da Ata anterior que posta 

em votação foi aprovada, passou para o Pequeno Expediente: Foram apresentadas as seguintes 

matérias: Ofício nº 169/2021 – SJ – Assunto: Reserva de espaço para realização de sessão do Tribunal 

de Júri; Requerimento Conjunto nº 017/2021 de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos, Ozires 

Miranda Queiroz; Helenilce Guedes Pereira e Hugo Roberto Rebelo Rocha; Requerimentos nº 

016/2021 e nº 017/2021 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento e Requerimento nº 

024/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos. Fez uso da palavra o presidente Orivaldo 

Oliveira Ferreira para convocar os parlamentares para uma reunião as 10:00 horas do dia seguinte. 

Em seguida, passou-se para o Grande Expediente: Usou da palavra o vereador Elias Ferreira 

Campos, cumprimentou a todos. Iniciou falando sobre críticas e cobranças que os parlamentares vêm 

recebendo no decorrer do mandato sobre ações que ocorrem no município cotidianamente e citou os 

veículos estacionados nas vias públicas, água escorrendo nas ruas e barulhos de descargas de motos, 

onde são críticas veemente ao Poder Legislativo, colocando os parlamentares como se não fizesse 

nada, confessou que não permite ser rotulado dessa maneira. Declarou ainda que o interesse do 

município sempre vem em primeiro lugar, independente de lado partidário. Expôs que as leis existem 

e que tem estudado o Código de Postura do Município, onde apresentará um requerimento solicitando 

a reformulação do Código de Postura, para que possam sentar para analisar algumas questões 

colocadas no código que podem já não atender mais aos anseios dos munícipes. Proclamou que não 

basta ter vereadores competentes e preocupados com o futuro do município, se cada cidadão não 

entender e assumir suas responsabilidades, exercendo seu papel para que possa acontecer a 

transformação do município, sem apontar culpa aos governantes. Mencionou novamente que as leis 

existem, falando se será preciso punir as pessoas todo tempo pelas ações provocadas e disse acreditar 

que não, se todos seguir o código de postura e cada um fazer sua parte, que Prainha só vai evoluir se 

tiver mais pessoas com esse pensamento. Fez cobranças ao Líder de Governo, para que possa verificar 

junto ao Poder Executivo como está a solicitação da demanda que requer a prestação de contas da 

iluminação pública dos anos 2017 até maio de 2020. Reforçou que quase todos os seus requerimentos, 

solicita que a Mesa Diretora dei conhecimentos ao Ministério Público das ações que são solicitadas 

pelo mesmo e solicitou que fosse cumprido tal solicitação, para que pudessem caminhar de forma 

melhor, em seguida agradeceu e finalizou.  Usou da palavra o vereador Enoc Pereira do 
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Nascimento saudou a todos e desejou boa noite. Agradeceu a Deus por está presente em mais uma 

sessão na Casa de Leis, fazendo seu papel como representante do povo. Mencionou que esteve na 

Comunidade de Cuiabá levando um projeto social de suma importância para a população. Fez 

agradecimentos ao Prefeito Municipal Davi Xavier, ao Vice-prefeito Josué Nascimento e a secretaria 

de saúde pelo apoio ao projeto social, o qual deixou a comunidade satisfeita pelos serviços. Agradeceu 

também a Gestão Municipal que tanto tem se empenhado ao máximo para melhorar a dignidade das 

pessoas do Distrito de Santa Maria do Uruará, com os trabalhos ali realizados, se colocou à 

disposição, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Ozires Miranda 

Queiroz desejou boa noite e cumprimentou a todos. Iniciou sua fala sobre duas pautas: Iluminação 

Pública e retorno das aulas nas escolas da sede do município. Expôs que quase todos os parlamentares 

já fizeram cobranças sobre a iluminação pública, tanto margem direita quanto margem esquerda, e 

até o momento sem resposta do Poder Executivo. Se dirigiu ao Líder de Governo que é a via mais 

rápida para obter as respostas, para que apresente respostas o mais breve possível. Mencionou que o 

Bairro São Expedito há anos paga iluminação pública e a energia não chega até o mesmo, falta 

também na metade do bairro São Sebastião e em muitas luminárias da cidade. Reforçou a fala do 

vereador Elias Campos quanto a cobrança da prestação de contas da iluminação pública. Após falou 

que esteve fazendo visitas nas escolas junto com o vereador Elias Campos, onde o Pretextato está se 

preparando para a volta às aulas. Expôs que os professores, fizeram questão da visita e observou que 

a escola está sem condições funcionar. Declarou que o Ministério Público deveria embargar, pois 

todas as salas de aulas encontram-se precárias, com as carteiras se acabando, pisos com buracos e 

sem ventiladores, situação lamentável. Registrou um ato covarde, onde usaram o nome dos 

parlamentares, dizendo que só iria funcionar a escola devido a uma denúncia de alguns parlamentares 

ao Ministério Público e que a SEMED se pronunciou dizendo que por isso é obrigado que volte as 

aulas, expôs ainda que vai investigar tal situação. Solicitou aos parlamentares da margem direita para 

fazer visitas in loco nas escolas para conhecer a realidade das mesmas, em seguida agradeceu e 

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

todos. Agradeceu a Deus por mais uma oportunidade no Parlamento. Parabenizou a Gestão Municipal 

por atender a demanda em relação as ruas do Distrito de Santa Maria do Uruará e informou que 

começou os trabalhos de empiçarramento. Falou o quanto lutou por essa demanda, uma luta de todos 

os parlamentares e assim o povo está recebendo um serviço de qualidade. Convidou a população da 

margem direita do município para participarem da audiência pública sobre Queda de energia elétrica 

na margem direita do município, na comunidade de Boa Vista do Cuçari e expôs a situação lamentável 

de prejuízos que as pessoas enfrentam com a queda de energia. Falou sobre a audiência pública 

ocorrida pela manhã, sobre a Pesca Predatória no município de Prainha e declarou que é contra as 

geleiras de outros municípios virem pescar no município Prainha, em seguida agradeceu e finalizou. 

Usou da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado cumprimentou a todos, agradeceu a 

Deus por mais uma oportunidade de continuar os trabalhos legislativos. Parabenizou a todos que 

estiveram presentes na audiência pública sobre a Pesca predatória e fiscalização dessas práticas no 

município de Prainha, audiência muito proveitosa e parabenizou também o vereador Elias Campos 

por provocar a audiência. Se voltou a fala do vereador Ozires Miranda sobre a volta das aulas, 

expressou a gravidade do relato feito pelos professores da SEMED, que compromete os parlamentares 
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e os colocas de frente com classe educacional. Expôs seu respeito a Classe do Professores e que em 

nenhum momento lhes faltou com respeito, sempre se colocou a favor da classe. Citou que no dia 22 

de setembro esteve na região do Guajará, participando de uma audiência pública na reserva 

extrativista verde para sempre - Porto de Moz, na escola Primavera. Solicitou ainda que no dia da 

audiência com ICMBio os parlamentares estejam embasados em argumentos que possa convencer o 

Ministério Público de que a reserva não traz benefícios para as comunidades e convidou toda a 

população em geral para participar. Mencionou também que no dia 24 de setembro percorreu mais 

de 200 km, juntamente com o vereador José Antônio Rocha, no município de Alenquer, para reunir 

com do diretor do 10º núcleo regional do SETRAN, senhor Mauro Cézar Bastos, para cobrar a 

recuperação das PA-419 e PA-254 e informou que os processos licitatórios estão pronto e que na 

semana que vem as maquinas vão está na cidade para iniciar os trabalhos. Relatou a precariedade que 

as estradas do município se encontram. Falou sobre a luta por mais de 28 dias juntamente com o 

vereador Ozires Miranda no que diz respeito ao limite Prainha/Almeirim. Disse que se senti com o 

dever cumprido, onde foi feito a demarcação numa área de conflito e informou que irão entrar com o 

pedido de requerimento para ir até a Capital do Estado para apresentar o levantamento de todo o 

trajeto e definir/resolver de uma vez por todas o conflito Prainha/Almeirim. Solicitou ao Líder de 

Governo para na próxima sessão apresentar o valor da escola que foi inaugurada no município e 

parabenizou o Prefeito Municipal pela entrega da escola na comunidade do Itanduba, em seguida 

agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Antônio Magno da Rocha cumprimentou 

a todos e desejou boa noite. Começou agradecendo as pessoas das regiões: Guajará, Ribeirinha, Purus, 

Tamuataí, Santa Maria do Uruará e Boa Vista do Cuçari e disse que montou uma programação 

juntamente com o senhor Ednaldo Ribeiro de visitar os pescadores em suas comunidades. Confirmou 

sua participação na audiência pública em Boa Vista do Cuçari terá como pauta a Queda de energia 

elétrica na margem direita do município. Expôs sua alegria diante das demandas de cada parlamentar, 

onde buscam formas para solucionar os problemas, parabenizou o vereador Orivaldo Oliveira pela 

sua trajetória na política. Mencionou e parabenizou pela conquista em conjunto na Capital do Estado, 

de destravar a infraestrutura da orla do Distrito de Santa Maria do Uruará, travada desde 2018, se 

colocou ainda à disposição para resolver as demandas diante dos órgãos competentes. Parabenizou 

os vereadores Ozires Miranda e José Benedito pela ação realizada no limite Prainha/Almeirim, de 

suma importância para o município. Se solidarizou com questão da iluminação pública e sugeriu que 

seja feito uma reunião com o responsável da iluminação pública, secretário de obras e o Prefeito 

municipal para que façam um planejamento por onde começar os trabalhos, quantos kits foram 

comprados, qual a qualidade e se estão sendo licitados de forma correta, fiscalizar os contratos. Citou 

a escola Pretextato e expôs as dificuldades que os professores, alunos e demais funcionários 

enfrentam, situação desumana, pois não oferece nenhum conforto. Pediu que a Mesa Diretora 

oficializasse a solicitação do vereador José Benedito quanto ao valor da escola inaugurada na 

comunidade Itanduba e encaminhasse ao Executivo. Por fim, falou sobre sua ida juntamente com o 

vereador José Benedito até a cidade de Alenquer para uma reunião com o senhor Mauro Cezar Bastos, 

diretor do décimo núcleo regional SETRAN, onde o mesmo informou que vai priorizar os trabalhos 

no município de Prainha, devido à necessidade das estradas que estão intrafegáveis. Fez críticas e 

parabenizou ao Governo do Estado. Declarou que não irá desistir de lutar pelo asfaltamento da PA-
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419, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o presidente Orivaldo Oliveira Ferreira. 

Cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus pela oportunidade. Falou que esteve nesse final de semana 

percorrendo 150 km da Santa Maria até a fronteira, para reunir com agricultores e produtores rurais, 

para possibilitar acompanhamento as necessidades de todos e cuidar daquela gente, informou que já 

conseguiu em parceria com o governo municipal e as empresas 48 km de estrada e por energia elétrica 

para a referida região, mas que se precisa fazer mais, onde discutiram a criação de uma associação de 

produtores rurais, para que possa buscar os recursos e investimentos para a mesma e assim não perder 

mais território. Expôs que o município de Prainha já perdeu 40 km, onde mais 23 comunidades saíram 

do território e hoje pertence as cidades de Santarém, Uruará e Medicilândia, por falta de 

irresponsabilidade dos governos que passaram. Agradeceu a presença do deputado Ozório na margem 

direita do município, onde trouxe o Título Definitivo - Gleba Patrimonial do Distrito de Santa Maria 

do Uruará, uma grande vitória para população do Distrito. Onde também foi assinado a construção 

da Orla. Falou da emenda parlamentar para a construção da Hidroviária. Agradeceu a Gestão 

municipal por está aplicando os recursos recebidos para a construção das obras no município e 

agradeceu ainda ao deputado Priante pela parceria e ajuda ao município. Mencionou os trabalhos 

realizados nas estradas da margem direita do município e que permite trafegabilidade nas mesmas. E 

expôs ainda a sua felicidade em ajudar a população e no desenvolvimento do município. Falou da 

importância da audiência pública na Boa Vista do Cuçari, levando a empresa Equatorial e o Mistério 

Público, para apresentar uma solução para a queda de energia elétrica e melhorar a economia da 

região que está sendo afetada. Mencionou que estará passando por Belém, na próxima semana e se 

voltou ao vereador José Benedito para que possam se encontrar lá e reunir com o senhor Bruno para 

tentar resolver definitivamente a situação do limite Prainha/Almeirim. Parabenizou os vereadores 

Ozires Miranda e José Benedito pela coragem e trabalho realizado, arriscando a própria vida no limite 

Prainha/Almeirim, 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 024/2021 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha solicitando a 

viabilidade de aquisição de um motor bomba para o sistema de abastecimento Salta – Z da 

comunidade Anema de cima, zona rural, neste município; Requerimento de nº 025/2021 de autoria 

do vereador José Antônio Magno da Rocha solicitando a viabilidade de construção de um sistema de 

tratamento e abastecimento de água – Salta – Z na comunidade Fortaleza, rio Furinho, zona rural, 

neste município, que posto em discussão e votação foram aprovados por unanimidade. Requerimento 

de nº 016/2021 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento requerendo a abertura e ampliação 

dos ramais que liga as comunidades do Itamucurí, Andirobal, São Felix, Xingú, até a comunidade 

Camapú, na margem direita do município de Prainha, que posto em discussão e votação foi aprovado 

por unanimidade. Requerimento de nº 022/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos 

requerendo que seja encaminhado ao Sr. Davi Xavier de Moraes, Prefeito Municipal de Prainha, para 

que, determine à secretaria competente, que se digne realizar o cadastramento de todos os vendedores 

ambulantes, do nosso município, em especial àqueles que labutam em torno das praças, Mauro Borges 

e Praça da Matriz; que seja firmado Acordo de Cooperação com o SENAR para ministrar cursos de 

Manipulação de alimentos, bem como com o SEBRAE, para participarem de cursos de 

Empreendedorismos e, assim receberem da Prefeitura Municipal Concessão para exercer suas 
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atividades com orientação de medidas preventivas e receber respectivo Selo de Inspeção emitido pela 

Vigilância Sanitária; que seja providenciado, por parte do município, uma planta padrão, com modelo 

e tamanho de barracas, que estarão aptas a funcionar em torno destas Praças, de modo a se manter a 

padronização arquitetônica e conformidade com os espaços públicos; caso haja disponibilidade 

financeira, que nestes espaços sejam construídos pelo município Barracas padronizadas e locados 

pelos interessados com valor simbólico,  e recolhimento através de DAM único ao município, que 

posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 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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