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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA 

VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 

Aos vinte e oito 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: Agnaldo Teles Mano, Elias Ferreira Campos, Enoc Pereira do Nascimento, Ewerton 

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

Rocha, José Benedito da Silva Furtado, 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 Salmos – 40:1 - que diz: “Esperei 

com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu meu clamor.” Em seguida determinou 

a leitura da Ata anterior que posta em votação foi aprovada, passou para o Pequeno Expediente: 

Foram apresentadas as seguintes matérias: Requerimento de nº 026/2021 de autoria do vereador José 

Antônio Magno da Rocha. Em seguida, passou-se para o Grande Expediente: Usou da palavra o 

vereador Enoc Pereira do Nascimento, desejou boa noite, cumprimentou a todos e agradeceu a 

Deus pela oportunidade. Iniciou se reportando a população da comunidade Venturança até a 

comunidade Bom Futuro para informar que apresentou requerimento solicitando a abertura de 15 km 

de Ramal. Mencionou o requerimento que será encaminhado ao Poder Executivo solicitando a 

construção de escola na comunidade de Pracobal de baixo, região do Ipanema. O parlamentar falou 

ainda sobre seu requerimento que solicita a abertura de 05 km de ramal na comunidade Pau de Rosa. 

Após o mesmo se reportou a população em geral da margem direita do município, para convidar a 

participar da audiência pública no dia 29 de outubro que acontecerá na comunidade de Boa Vista do 

Cuçari tendo como pauta as quedas de energia elétrica na referida região. Expôs a situação lamentável 

do lixão da comunidade de Boa Vista do Cuçari, se colocou à disposição da população, em seguida 

agradeceu e finalizou.  Usou da palavra o vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha saudou a todos 

e desejou boa noite. Agradeceu a Deus por está presente em mais uma sessão na Casa de Leis 

apresentando as demandas das comunidades. O parlamentar também convidou a população da 

margem direita para está presente na audiência pública na comunidade de Boa Vista do Cuçari e citou 

ainda os prejuízos ocorridos pela queda de energia elétrica na região. Mencionou a situação do lixão 

e fez cobranças sobre a ausência do carro do lixo nas regiões de Boa Vista do Cuçari e Itamucurí. Fez 

críticas por só ter uma ambulância para transportar os pacientes na comunidade de Itamucurí e cobrou 

providências do secretário de saúde. Relatou ainda a falta de energia na comunidade do Ipanema e 

solicitou o conserto do motor de energia ao Prefeito Municipal. O parlamentar fez ainda solicitação 

ao presidente do documento que embarga a obra da comunidade do Igarapé das Pedras, em seguida 

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

cumprimentou a todos. Falou que fica sensibilizado diante dos problemas que o município enfrenta e 

que vereadores precisam se unir para encontrar soluções que resolvam as demandas. Informou que 

na semana anterior esteve em reunião com o Prefeito Municipal, em pauta apresentando parcerias 

para o município. Citou que uma parceria é com a Universidade Federal do Pará para solucionar o 

problema do lixão, onde a Universidade se dispôs em está no município para fazer um estudo de caso 

mailto:cmpprainha@gmail.com


 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA 

 

 

 2 de 5 

Avenida Coatá, Nº 500, Bairro São Sebastião | CEP: 68130-000 | Prainha - Pará 

CNPJ/MF: 10.220.671/0001-11 | E-mail: cmpprainha@gmail.com  

nos lixões. A outra parceria é para construir na sede do município uma zona de pouso de helicóptero 

e uma pista de pouso. Disse ainda que é necessário esquecer os partidos políticos, as diferenças e 

trabalhar pelo desenvolvimento do município. Expôs que esteve visitando as escolas do município, 

declarou ainda que as escolas não estão preparadas para o retorno das aulas presenciais e fez críticas 

ao secretário de educação. O parlamentar se sensibilizou com a fala do vereador Ozires Miranda sobre 

os professores informarem que só iria funcionar a escola devido a denúncia ao Ministério Público 

feitas pelos vereadores, deixou seu repúdio. Agradeceu ao Prefeito Municipal pelo conserto do motor 

de luz da comunidade Vila Canaã – Vira Sebo e pelo retorno das obras na Trav. Frei Raimundo no 

Bairro São Benedito. Por fim, pediu a união dos vereadores para exigir o planejamento de trabalho 

da secretaria de Obras para o ano de 2022 e assim informar as comunidades quando serão realizados 

os trabalhos nos Ramais e vias públicas que necessitarem, em seguida agradeceu e finalizou. Usou 

da palavra o vereador Ewerton Pacheco Jardim desejou boa noite e saudou a todos. Iniciou 

parabenizando a iniciativa da Gestão Municipal e seus parceiros pela ação da Caminhada setembro 

amarelo na sede, pela valorização a vida e prevenção ao suicídio. Fez cobranças ao secretário de saúde 

Abrão Nascimento para que tome providências necessárias em relação ao aparelho ultrassom do 

hospital Wilson Ribeiro. Fez convite a população em geral para participar da audiência pública na 

comunidade de Boa Vista do Cuçari tendo como pauta a queda de energia elétrica na margem direita 

do município, no dia 29 de outubro. Parabenizou também o Prefeito Davi Xavier pelo trabalho de 

manutenção e empiçarramento das ruas do Distrito de Santa Maria do Uruará. Mencionou que é a 

favor da união dos vereadores para trabalhar pela melhoria e desenvolvimento do município. Fez 

cobranças e críticas ao Governo do Estado, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador Agnaldo Teles Magno cumprimentou a todos e desejou boa noite, agradeceu a Deus por 

mais uma oportunidade de estar na Casa de Leis. Começou justificando sua ausência na sessão 

anterior. Agradeceu e parabenizou a Gestão Municipal pelos trabalhos realizados no Distrito de Santa 

Maria do Uruará e pela inauguração da Escola Raimundo Mendes na comunidade do Itanduba. O 

vereador ainda se solidarizou com a fala do vereador Ewerton Pacheco sobre o parelho de ultrassom 

do hospital da sede e fez cobranças ao secretário de saúde com relação a sala de raio X. Mencionou 

que fez cobranças quanto a ambulância do Distrito de Santa Maria do Uruará.  Expôs que mesmo o 

recurso vindo para o Município não é possível investir, devido a dividas de gestões passadas que não 

tiverem a responsabilidade e o compromisso de investir o dinheiro público de forma correta. Falou 

que os desafios são muitos, mas que aos poucos vão sendo realizados os trabalhos e assim atendendo 

os anseios da população, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Sebastião 

Góes Furtado Filho Agradeceu a Deus por está presente em mais sessão ordinária na Casa de Leis, 

cumprimentou a todos e desejou boa noite. Agradeceu a Gestão Municipal pelos trabalhos realizados 

na margem direita do Município. Fez cobranças do conserto do motor de luz do Posto de Saúde da 

comunidade de Boa Vista do Cuçari e do microssistema de abastecimento de água da comunidade da 

Pirisca, região de Itamucurí e do Bairro Beira Rio na comunidade Boa Vista do Cuçari, onde o atual 

se encontra de forma precária. Colocou seu mandato à disposição da população, em seguida 

agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado saudou a todos 

e desejou boa noite. Falou que recebeu denúncias sobre ausência do carro do lixo na comunidade de 

Boa Vista do Cuçari, margem direita do Município e fez críticas ao vice-prefeito Josué Pereira. Se 

reportou ao Líder de Governo para apresentar respostas do motivo da ausência do carro do lixo na 

referida comunidade, cobrou também informações sobre a UBS da comunidade Igarapé das Pedras – 

Região Pacoval, pois a obra se encontra paralisada. Se solidarizou com a fala do vereador Ewerton 
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Pacheco com relação a cobranças e críticas ao Governo do Estado. Mencionou a necessidade e 

importância da divisão do Estado do Pará. O parlamentar lamentou os governantes estaduais que 

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

Pereira desejou boa noite e cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus por mais uma oportunidade 

no Parlamento. Se reportou ao Líder de Governo para falar com relação aos trabalhos que estão sendo 

feitos nas estradas do Distrito de Maria do Uruará. Informou que esteve andando na estrada que liga 

as comunidades: Açu, Itamucurí, Boa Vista do Cuçari, Junpidá e Pacoval, onde a mesma se encontra 

com bancos de areia não permitindo a passagem de dois veículos e cobrou da Gestão Municipal 

reparos na referida estrada. Parabenizou ainda a Gestão Municipal pelo trabalho de manutenção nas 

ruas do Distrito de Santa Maria do Uruará e reivindicou a vistorias das ruas. Convidou a população 

em geral da margem direita do município para está presente na audiência pública no dia 29 de outubro 

na comunidade de Boa Vista de Cuçari, expôs a importância do apoio da população. Relatou a 

cobrança da população com relação a ausência do carro do lixo na comunidade de Boa Vista do 

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

desejou boa noite e saudou a todos. Iniciou falando que a frase de agradecimento ao Executivo pelos 

requerimentos atendidos usada pelos vereadores não se aplica de fato e não condiz com a realidade 

do político. O mesmo falou que quando os vereadores e o Executivo assumiram o Parlamento, estão 

em cumprimento com o dever e a serviço da população de Prainha, independentemente de partido 

político. Mencionou que na Gestão atual, existe um grupo de vereadores que estão ultrapassando as 

funções que lhe é devida, para tentar melhorar a qualidade de vida dos munícipes. Expôs a luta dos 

parlamentares da margem direita pela recuperação das estradas. Falou ainda da carência de 

maquinários que o município possui. Declarou que muitos requerimentos apresentados pelos 

vereadores não serão atendidos pelo Executivo. Informou a comunidade de Xicantãm que o Gestor 

Municipal liberou parte do combustível para realizar os trabalhos na ponte. Reforçou a fala do 

vereador Agnaldo Magno com relação a sala de Raio X do hospital da sede. Encerrou sua fala, 

dizendo a todos os parlamentares que estão de parabéns pelo esforço que estão fazendo para ajudar a 

população, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Antônio Magno da 

Rocha desejou boa noite e saudou a todos. Informou aos ribeirinhos que tramita no Parlamento a 

demanda que faz solicitação a empresa equatorial a implementação de energia elétrica na referida 

região. Mencionou ainda o programa Luz para todos. Agradeceu a empresa equatorial pela resposta 

da solicitação. Falou sobre o projeto lei nº 009/2021 que dispõe sobre regulamentação da concessão 

de benefícios eventuais da política de assistência social no município de Prainha. Se solidarizou com 

a fala do vereador Elias Campos referente planejamento de trabalho da secretaria de Obras e expôs a 

deficiência de maquinários que o município possui. Citou que possui 26 requerimentos na Casa de 

Leis e sempre os acompanhas se o Executivo tem a viabilidade de atender e assim fazer as cobranças 

ao Prefeito Municipal. Falou da importância de fiscalizar os recursos que Município recebe e é 

destinado as secretarias, se estão sendo aplicado de forma correta. Mencionou sobre a educação no 

trânsito que o município necessita regulamentar, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra 

o presidente Orivaldo Oliveira Ferreira. desejou boa noite e cumprimentou a todos. Agradeceu a 

Deus por mais uma oportunidade na Casa Legislativa. Falou sobre os trabalhos realizados pelos 

parlamentares para melhoria de suas regiões. Explanou que é necessário fazer visita in loco em todas 

as obras paralisadas no município, e não somente na obra do Igarapé das Pedras, falou que uma 

situação lamentável deixada por outras gestões. Citou que ficou surpreso ao saber da ausência do 

carro do lixo na margem direita. Expôs a responsabilidade que a Gestão atual possui para entregar as 
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obras e prestar serviços em dia a população. Fez críticas a ex-prefeita pelos recursos de obras 

desviados e paralisadas, falta de compromisso com os munícipes. Declarou que os vereadores 

precisam se unir para reconstruir e desenvolver o município. Mencionou os trabalhos realizados na 

margem direita e a conquista de carteiras escolares para algumas escolas do município através do 

deputado Ozório, conquista alcançadas pelos parlamentares. Disse que é necessário solucionar o 

problema de reforma nas escolas que estão em situação precária. Se reportou a população do Distrito 

de Santa Maria do Uruará dizendo o quanto tem lutado para conseguir que as ações do governo 

cheguem até o Distrito, 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: 

Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que trata do Projeto de Lei nº 009/2021 

que dispõe sobre regulamentação da concessão de benefícios eventuais da política de assistência 

social no município de Prainha. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 009/2021, que dispõe sobre 

regulamentação da concessão de benefícios eventuais da política de assistência social no município 

de Prainha, que posto em discussão e votação foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 

018/2021 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento solicitando a viabilidade de construção 

de escola na comunidade de Pracobal de Baixo, área de várzea, na região do Ipanema, nesta. 

Requerimento nº 019/2021 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento solicitando ao setor 

competente a abertura de 05 (cinco) km de ramal, na comunidade Pau de Rosa, no trecho que se inicia 

a partir da residência do sr. Valdinho até a residência de Seu Francisco, Distrito de Boa Vista do 

Cuçari, margem direita neste município, que posto em discussão e votação foram aprovados por 

unanimidade. Requerimento nº 025/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos solicitando 

que seja encaminhado ao Sr. Davi Xavier de Moraes, Prefeito Municipal, para que, determine ao setor 

competente, que se digne providenciar a urbanização do Bairro Petrópolis, realizando a devida 

padronização do tamanho dos lotes, das quadras e das vias públicas, assim como, impetrando 

solicitação junto a Empresa Equatorial, no sentido de providenciar o posteamento e colocação de rede 

de energia elétrica para atender as demandas de moradores daquele bairro, uma vez que há uma série 

de problemas que vem ocorrendo no citado bairro, o que demonstra uma grande desordem e falta de 

acompanhamento por parte do Setor de Terras, Poder Executivo, uma vez que há moradores fazendo 

suas casas, assim como fechando com cercado, espaços destinados as vias públicas, além das 

péssimas condições das vias que vem sendo limpas pelos moradores, em forma de mutirão. 

Requerimento nº 026/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos solicitando que seja 

encaminhado ao Sr. Davi Xavier de Moraes, Prefeito Municipal, propondo a criação de Comissão 

Especial para providenciar, com a maior brevidade possível, a revisão do Código de Posturas do 

Município, que posto em discussão e votação foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 

011/2021 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno solicitando a Reforma e melhorias no 

Trapiche Municipal de Prainha, que posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 

Requerimento nº 017/2021 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha solicitando com 

urgência a prestação de serviço de técnico de enfermagem ou enfermeiro e um médico (a) na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) na região de Igarapé das Pedras, Pacoval do Curuá, Rio Curuaná, neste 

município. Requerimento nº 018/2021 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha 

solicitando com urgência a aquisição de motor de luz ou de sistema solar para Unidade Básica de 

Saúde (UBS) no Distrito de Boa Vista do Cuçari, neste Município, que posto em discussão e votação 

foram aprovados por unanimidade. Nestes termos foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e 
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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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