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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA 

VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 

Aos treze dias do mês de dezembro 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, Enoc Pereira do Nascimento, 

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. 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 João 3:5 – que diz: “Em verdade, em verdade ti digo 

que se alguém não nascer da água e do Espirito, não pode entrar no reino de Deus”. Em seguida 

determinou a leitura da Ata anterior que posta em votação, foi aprovada por unanimidade. Passou 

para o Pequeno Expediente. Foi apresentado as seguintes matérias: Ofício nº 085/2021 – 

PMP/SEMAP que encaminha o Projeto de Lei nº 012/2021 que dispõe sobre a destinação dos repasses 

estaduais provenientes da Lei Estadual nº 7.638, de 12 de julho de 2012, que institui o ICMS VERDE, 

e dá outras providências e o Projeto de Lei nº 013/2021, que revoga a Lei nº 10/2019, de 27 de 

dezembro de 2019 e institui a Lei nº ____/2021, sobre as taxas ambientais e o exercício do poder de 

polícia ambiental no município de Prainha e dá outras providências; Requerimentos nº 028/2021 e 

029/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos. O Presidente franqueou a palavra. Fez uso 

da palavra o vereador Ozires Miranda Queiroz para prestar suas condolências ao Senhor Henrique, o 

qual colaborou muito com o município de Prainha. Não havendo quem fizesse uso da palavra, passou-

se para o Grande Expediente. O Presidente franqueou a palavra. Usou da palavra o vereador Elias 

Ferreira Campos. Cumprimentou a todos. Citou a falta de conserto da ambulância do Distrito de 

Santa Maria do Uruará e os problemas com a água no Distrito. Mencionou a necessidade da 

contratação de um profissional na área da fisioterapia para o município. Cobrou resposta da criação 

da comissão que irá tratar dos assuntos referentes ao limite Prainha/Almeirim. Mencionou quanto a 

erosão na cidade e a situação que as vias públicas se encontram. Por fim falou dos trabalhos internos 

administrativos da Câmara. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Ozires 

Miranda Queiroz. Saudou a todos. Se reportou quanto a questão do limite Prainha/Almeirim e 

solicitou agilidades para resolver tal problema. Relatou que no final de setembro em visita a Escola 

Fundamental Pretextato da Costa Alvarenga, o mesmo se deparou com a escola em condições precária 

e ao voltar novamente em dezembro, observou que não foram feitos os reparos. Falou da falta de 

numeração na Lei que irá para votação. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador Agnaldo Teles Magno. Saudou a todos. Mencionou e agradeceu as comunidades em que 

esteve visitando, conhecendo suas realidades e apresentando suas demandas. Fez reivindicações ao 

Poder Executivo quanto a iluminação pública em todo o município. Mencionou quanto a situação da 
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água no Distrito de Santa Maria do Uruará. Cobrou do Secretário de Saúde providências quanto a 

máquina de Ultrassom da Unidade Mista de Saúde Wilson Ribeiro. Prestou homenagem ao senhor 

Marcilio Cardoso da Silva, que faleceu em decorrência da Covid-19. Em seguida, agradeceu e 

finalizou. Usou da palavra o vereador Sebastião Góes Furtado Filho. Cumprimentou a todos. 

Agradeceu a Deus pela oportunidade e leu uma passagem da Bíblia que está em Salmos 46. Fez 

agradecimentos aos moradores da comunidade Igarapé do Cuçari e ao Presidente Orivaldo Oliveira 

pela Ação realizada na Margem Direita do Município, onde beneficiou muitos munícipes. Em 

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

Saudou a todos. Corroborou com o vereador Elias Campos quanto aos problemas do Distrito de Santa 

Maria do Uruará. Citou que esteve fazendo entrega dos convites para a audiência pública sobre a 

Reserva Extrativista (Resex) renascer. Mencionou que esteve junto com o vereador Ewerton Pacheco 

na garagem no Distrito de Santa Maria do Uruará e se depararão com ambulância e outras maquinas 

paralisadas. Também citou o problema que os moradores do Distrito estão enfrentando com água. 

Relatou que os Ramais da colônia Jauarí estão aproximadamente 80% danificados. Falou da 

solicitação junto ao secretário de Administração para fornecer as planilhas dos serviços realizados 

pela empresa vencedora na recuperação da PA-419. Disse que esteve na região da Resex convidando 

a população para a audiência pública sobre a atuação da Reserva Extrativista Renascer e solicitou a 

diretoria da Casa de Leis para reiterar o convite ao ICMBio e confirmar sua presença na audiência no 

dia 20, na comunidade de Santa Cruz. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra a 

vereadora Helenilce Guedes Pereira. Cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus e justificou sua 

ausência nas sessões. Citou que recebeu demandas com relação ao sistema de água do Distrito de 

Santa Maria do Uruará e informou que esteve em reunião com o Secretário de Administração e o 

Secretário de Obras, onde os mesmos informaram que logo seria resolvido tal demanda. Mencionou 

a questão das estradas na Margem Direita do município e cobrou providências para solucionar os 

problemas. Solicitou ainda a estadualização das estradas. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou 

da palavra o vereador Enoc Pereira do Nascimento. Cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus 

pela oportunidade. Fez agradecimentos ao senhor Manuel e se reportou aos serviços realizados nos 

Ramais na região de Boa Vista do Cuçari. Agradeceu ainda a Gestão Municipal pelo apoio e falou da 

deficiência de maquinários que o município possui. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da 

palavra o vereador José Antônio Magno da Rocha. Saudou a todos. Fez esclarecimentos à 

população e citou a falta de qualidade da água para o consumo no município. Relatou que esteve 

visitando a PA-419, o mesmo disse que não ficou satisfeito com a qualidade dos serviços. Falou que 

encaminhou a CETRAN expediente solicitando o contrato, para obter informações mais precisas. 

Informou ainda que fez um relatório do que presenciou e assim solicitar a presença do fiscal no local. 

Expôs que esteve nas comunidades: Patauazal, Ribanceira e Santa Cruz, acompanhando os trabalhos 

realizados nas mesmas. Falou ainda da questão da água no Distrito de Santa Maria. Expôs que o 

Secretário de Obras informou que está montando o planejamento para trabalhar nos ramais da Colônia 

Jauarí, Cupim de Baixo e seus anexos. Mencionou a falta de delegado no município. Em seguida, 

agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. Cumprimentou a 

todos. Agradeceu a Deus. Informou ao vereador Elias Campos sobre a normas da Câmara, o mesmo 
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disse que os atos são públicos e observou o Art. 197 do regimento da Casa. Informou que os processos 

licitatórios da Câmara estão publicados no portal da transparência para consultas. Fez esclarecimentos 

quanto ao sistema de água e ambulância do Distrito de Santa Maria do Uruará e demais maquinários 

da margem direita. Falou que cobrou do Prefeito soluções para resolver. Mencionou os trabalhos de 

recuperação e o que falta ser realizado nas estradas da margem direita. Citou a conquista do trator e 

das caçambas para o município e criticou a falta de zelo com os maquinários. Falou da Ação de 

cidadania promovida através da Mesa Diretora da Câmara e demais parcerias, no Distrito de Santa 

Maria e na comunidade de Boa Vista do Cuçari, margem direita do município, onde foi possível a 

Emissão de 700 Carteiras de Identidade, aproximadamente 200 Certidões de Nascimento – 1ª e 2ª 

via, Emissão de CPF, atendimentos jurídicos, Assistência Social e Psicológica, ação de suma 

importância para a população. Mencionou ainda as sessões itinerantes e mais ações de cidadania para 

o ano de 2022 em outras regiões do município. Em seguida, agradeceu e finalizou. Não havendo mais 

quem fizesse uso da palavra, o Presidente passou para a Ordem do dia. Foram apresentadas as 

seguintes matérias para aprovação: Requerimento de Nº 025/2021, de autoria do vereador Enoc 

Pereira do Nascimento – solicitando a abertura de 4 KM de Ramal na comunidade do Limão – Região 

do Açu – Margem Direita do Município de Prainha/PA. Requerimento de Nº 026/2021, de autoria do 

vereador Enoc Pereira do Nascimento – solicitando a abertura de 4 KM de Ramal na Comunidade do 

Igarapezinho – Margem Direita do Município de Prainha/PA, que colocados em discussão e votação, 

foram aprovados 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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