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ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA 

VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 dezenove 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, 

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. 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 4:23 – que diz: “Mas a hora 

vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade”. 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 ZE nº 13/2022 – 

TRE/JUIZO/92ªZE – Assunto: Criação de locais de votação no município de Prainha/PA. Ofício nº 

090/2021 – PMP/SEMAP que encaminha as leis devidamente sancionadas pelo Prefeito Municipal: 

Lei nº 117/2021, de 2 de dezembro de 2021 que “Dispõe sobre a lei orçamentária anual para o 

exercício de 2022 e dá outras providências”; Lei nº 118/2021, de 21 de dezembro de 2021 que “Dispõe 

sobre o plano plurianual – PPA 2022-2025 para o município de Prainha e estabelece outras 

providências”; Lei nº 119/2021, de 21 de dezembro de 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”; Lei nº 120/2021 de 22 de dezembro de 2021 que “Revoga a Lei 

nº 102/2019, de 27 de dezembro de 2019 e institui a lei nº __/2021 sobre taxas ambientais e o exercício 

do poder de polícia ambiental no município de Prainha e dá outras providências”; Lei nº 121/2021,de 

22 de dezembro de 2021, que “Autoriza o Poder Executivo a realizar o pagamento de remuneração 

complementar com recursos financeiros do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação 

básica e de valorização dos profissionais da educação – FUNDEB, para atingir o dispositivo 

constitucional do mínimo de 70% aos servidores em efetivo exercício do magistério da educação 

básica do município de Prainha/PA” e Lei nº 122/2021, de 29 de dezembro de 2021 que “Altera 

dispositivos da lei municipal nº 121, de 22 de dezembro de 2021, para adequá-las às modificações 

trazidas pela Lei nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021, que alterou a nova lei do FUNDEB (Lei nº 

14.113/2020). Requerimentos nº 001/2022 e nº 002/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira 

Campos. Requerimentos nº 001/2022 e nº 002/2022 de autoria do vereador José Benedito da Silva 

Furtado. Requerimentos nº 002/2022 de autoria do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. 

Requerimento nº 001/2022 de autoria dos vereadores Orivaldo Oliveira Ferreira e José Antônio 

Magno da Rocha. Requerimentos nº 001/2022 e nº 003/2022 de autoria do vereador José Antônio 
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Magno da Rocha. Requerimentos nº 001/2022 e nº 002/2022 de autoria do vereador Ewerton Pacheco 

Jardim. Requerimentos nº 001/2022 e nº 002/2022 de autoria do vereador Enoc Pereira do 

Nascimento. Requerimentos nº 001/2022 e nº 002/2022 de autoria da vereadora Helenilce Guedes 

Pereira. Requerimentos nº 001/2022 e nº 002/2022 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo 

Rocha. Requerimento Conjunto nº 002/2022 de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos, Ozires 

Miranda Queiroz e José Benedito da Silva Furtado. Requerimento Conjunto nº 007/2022 de autoria 

dos vereadores Orivaldo Oliveira Ferreira, José Antônio Magno da Rocha e Agnaldo Teles Magno. 

Requerimento Conjunto nº 004/2022 de autoria dos vereadores Ozires Miranda Queiroz, José 

Benedito da Silva Furtado, Elias Ferreira Campos, Hugo Roberto Rebelo Rocha, Helenilce Guedes 

Pereira. Requerimento Conjunto nº 001/2022 de autoria dos vereadores Helenilce Guedes Pereira, 

Elias Ferreira Campos, José Benedito da Silva Furtado, Ozires Miranda Queiroz e Hugo Roberto 

Rebelo Rocha. Requerimento Conjunto nº 005/2022 de autoria dos vereadores Ozires Miranda 

Queiroz, José Benedito da Silva Furtado, Elias Ferreira Campos. O Presidente franqueou a palavra. 

Fez uso da palavra o vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha para pedir urgência no encaminhamento 

do seu Requerimento nº 002/2022. Não havendo quem fizesse uso da palavra, passou-se para o 

Grande Expediente. O Presidente franqueou a palavra. Usou da palavra o vereador Ozires 

Miranda Queiroz. Cumprimentou a todos. Desejou boa noite. Falou sobre a questão de um técnico 

de campos para realizar os trabalhos de paliativo no período do inverno nos ramais. Mencionou que 

estão fazendo um trabalho desnecessário. O mesmo disse que esteve realizando visita juntamente com 

os vereadores José Benedito e Elias Campos na colônia e observaram que estão fazendo desvios nas 

estradas. O parlamentar ainda observou que os trabalhos devem ser tratados com mais 

responsabilidades. Disse que não faltou maquinários na margem direita, faltou técnica para realizar 

os trabalhos. Falou ainda sobre a falta iluminação pública em todo o município, onde as iluminarias 

deveriam durar no mínimo um ano, disse ainda que deve ser cobrado do fornecedor. Mencionou 

também sobre a situação lamentável da Casa de Apoio na cidade de Santarém. Em seguida, agradeceu 

e finalizou. Usou da palavra o vereador Ewerton Pacheco Jardim. Saudou a todos. Começou sua 

fala voltada para as estradas do Distrito de Santa Maria do Uruará, o mesmo expressou que sempre 

lutou pela manutenção da referida estrada. Afirmou que faltou maquinário para realizar os trabalhos. 

Destacou os trabalhos realizados no Distrito de Boa Vista do Cuçari. O parlamentar ainda mencionou 

que irá apresentar requerimento solicitando audiência pública com os empresários madeireiros, para 

eventual parceria com os mesmos. Mencionou a situação precária dos trapiches das comunidades: 

Aparecida, São Judas e Santa Luzia. Expôs que fizeram apreensão da madeira de um cidadão que iria 

fazer sua casa e fez críticas pela situação lamentável. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da 

palavra o vereador Enoc Pereira do Nascimento. Saudou a todos. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade. Iniciou falando com relação a fala do vereador Ozires, sobre a Casa de Apoio na cidade 

de Santarém, segundo ele o que o vereador falou não procedia e declarou que a Casa de Apoio está 

funcionando em perfeito estado, organizada e que possui alimentação adequada. Mencionou sobre 

sua solicitação de uma ambulancha para atendimento de remoção de urgência de pacientes, no Distrito 

de Boa Vista do Cuçari, o mesmo ainda destacou que a ambulancha irá atender também as 
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comunidades na à proximidade da região. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha. Cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus. Desejou boa 

noite. Mencionou seu requerimento sobre a ampliação de Iluminação Pública e reposição de lâmpadas 

e luminárias para a região de Itamucurí, expressou sua indignação por pagar seus direitos e não ter 

retorno de iluminação, o mesmo ainda cobrou providências da Gestão Municipal. Fez reivindicações 

quanto a estrada que dá acesso ao Distrito de Boa Vista Cuçari a cidade de Santarém, o parlamentar 

reafirmou a urgência de encaminhamento do seu requerimento nº 002/2022. Em seguida, agradeceu 

e finalizou. Usou da palavra o vereador Elias Ferreira Campos. Saudou a todos. Desejou boa 

noite. Mencionou sobre sua fala da sessão anterior sobre informatização de processos do município. 

Disse que são inúmeras demandas apresentadas pelos parlamentares, que possui demandas essenciais 

para que o município seja sustentável. O mesmo ainda disse que é necessário se debruçar sobre 

assuntos para que possam ser resolvidos e expressou sua esperança de mudanças nessa legislatura. 

Expôs ainda que sua fala não foi com a intenção de provocar o Prefeito. Relatou que quando se 

informatiza os processos está possibilitando direito ao município de obter recursos para fazer 

investimentos nas estradas, nos hospitais, Casa de Apoio e assim suscetivelmente. O parlamentar 

citou que esteve realizando fiscalização na zona de colônia, ribeirinha e deixou sua indignação pelo 

que presenciou. Lamentou a perda dos cursos de graduação e técnicos, devido o município não ter 

realizado a adesão do programa FORMA PARÁ. Por fim se solidarizou com a fala do vereador Ozires 

Miranda, com relação a situação da Casa de Apoio na cidade de Santarém. Em seguida, agradeceu e 

finalizou. Usou da palavra o vereador Sebastião Goes Furtado Filho. Desejou boa noite. Saudou 

a todos. Agradeceu a oportunidade. Disse que observou os discursos dos vereadores. O vereador falou 

que o município possui muitas dificuldades em todas as áreas. Mencionou sobre a estrada que liga 

Santarém Mirim até o distrito de Santa Maria do Uruará, onde o mesmo acompanhou os trabalhos, e 

relatou as dificuldades no trafego das estradas. Mencionou o quanto o período do inverno traz prejuízo 

para as estradas. Declarou ainda que os parlamentares estão trabalhando para que as ações do governo 

cheguem até os menos favorecidos, onde realizam seus trabalhos no que é de suas competências.  Em 

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

Cumprimentou a todos. Iniciou falando sobre a audiência pública ocorrida na comunidade Santa Cruz, 

onde ficou definido a criação de comissão para andar nas comunidades da Reserva Extrativista 

Renascer. Citou que no dia 10 de fevereiro, esteve em vista na margem direita, o mesmo disse que 

encontrou uma apreensão de madeira fora da unidade pelo ICMBio e a Força Nacional. Se reportou 

ao Líder de Governo para marcar uma reunião em caráter de urgência com o Prefeito Municipal para 

discutir a possibilidade de implantar uma subsede da SEMMA na margem direita, para atender e 

permitir licença as pessoas tirarem madeira. Também fez pronunciamento quanto as estradas e 

reforçou a fala do vereador Ozires Miranda, dizendo que foi falta de técnica para fazer os trabalhos 

nas estradas, segundo ele o município não possui técnicos que entendem de terraplanagem e fez 

críticas quanto a forma de trabalhos que está sendo realizado nas estradas. Mencionou sobre o oficio 

encaminhado ao senhor Mauro Bastos, responsável pelos trabalhos na PA, para prestar 

esclarecimentos à Casa de Leis e a população dos serviços realizados na PA-419, o mesmo disse que 
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até o momento não se sabe o que o Governador mandou fazer nas estradas. Expôs a vontade de 

avançar e mudar o município.  Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra a vereadora 

Helenilce Guedes Pereira. Saudou a todos. Agradeceu a Deus pela oportunidade. Justificou sua 

ausência na sessão anterior. Falou sobre a fala do vereador Enoc Nascimento quanto a Casa de Apoio 

em Santarém, a mesma disse que o modo como os vereadores são tratados é muito diferente de um 

cidadão que vai para a Casa de Apoio. Citou que solicitou uma lancha para trazer sua filha até a 

cidade e relatou a forma como o motorista da lancha se colocou diante de sua pessoa, onde passou 

uma hora e meia fazendo procuração do mesmo para que fizesse a justificativa de sua ausência ou 

disponível no seu horário de trabalho. A vereadora ainda disse que o rapaz se recusou a fazer a 

viagem, devido o responsável da viagem está lhe devendo e após encontrar o outro, lhe tratou com 

palavras grosseiras. Solicitou para averiguar o comportamento do rapaz com os cidadãos e que sejam 

tomadas as devidas providências. Mencionou sobre as estradas dizendo que está faltando maquinário, 

técnica, interesse e o povo se colocar na posição de donos da região. Criticou a situação lamentável 

da madeira, a mesma disse que há desinteresse da Gestão Municipal para resolver tal situação. 

Corroborou com a fala do vereador José Benedito quanto implementar uma subsede da SEMA. Expôs 

as dificuldades e perigos nas estradas da margem direita. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou 

da palavra o vereador Agnaldo Teles Magno. Saudou a todos. Desejou boa noite. Agradeceu a 

oportunidade. Destacou que as demandas são grandes, diante do pouco recurso que o município 

possui. O vereador também disse que há uma má distribuição de renda para os municípios do governo, 

causando transtornos para resolver os problemas. Declarou ainda que houve as duas situações sobre 

as estradas, falta maquinário e técnicos que entendem de terraplanagem. Mencionou sobre a questão 

da reforma tributário do município e chamou a atenção do Líder de Governo e do Presidente da Casa 

para apresentar o andamento de como está para cobrar os impostos no município. Se solidarizou com 

a fala do vereador José Bendito em relação aos trabalhos na PA-419, segundo ele é necessário o 

senhor Mauro Bastos apresentar esclarecimentos. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da 

palavra o vereador José Antônio Magno da Rocha. Cumprimentou a todos.  Agradeceu a Deus 

pela vida. Falou sobre sua proposição que solicita ao Secretário de Saúde que envie a esta Casa de 

Leis um relatório de todos os pacientes que estão aguardando atendimento através do TFD, 

informando as especialidades para cada tratamento. Citou que tem se deparo com relatos de pessoas 

que estão aguardando há muito tempo um procedimento através do TFD. Também falou sobre o 

requerimento que faz solicitação a Diretora do Hospital que oficialize a esta Casa de Leis, como tem 

sido realizado o procedimento de distribuição de senhas para atendimento no hospital. Relatou ainda 

sobre o atendimento do médico no hospital e sugeriu uma reunião com o secretário de saúde. 

Mencionou que os parlamentares têm que encontrar uma maneira de fiscalizar mais os contratos. 

Expressou também que é necessário fazer planejamento de como serão realizados os trabalhos nas 

estradas. Fez críticas e reivindicações quanto a iluminação pública no município. Por fim, falou sobre 

a questão tributária e sobre o relato da vereadora Helenilce Guedes, o mesmo disse que precisa ser 

averiguado tal situação. Em seguida, agradeceu e finalizou.  Usou da palavra o vereador Orivaldo 

Oliveira Ferreira. Saudou a todos. Iniciou falando que é necessário verificar os fatos para saber o 
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que é certou ou errado de cada demanda, independente de bandeira partidária. Expressou a forma de 

condução da Casa Legislativa diante das demandas em prol do povo. Se reportou ao vereador José 

Benedito sobre a resposta do expediente encaminhado ao senhor Mauro Bastos, que não teve resposta 

e declarou que vai até o chefe do mesmo em busca de resposta para saber qual os serviços realizados 

na PA-419. Expressou sua solidariedade a vereadora Helenilce Guedes sobre seu relato. Falou que 

discorda em dizerem que a Casa de Apoio está funcionando em perfeito estado, que é necessário 

reunir com secretário de saúde para tomar providências e apresentar relatório de onde foi empregado 

os 600 mil reais que foi conseguido para a saúde. Também corroborou com a fala do vereador Ozires 

Miranda em relação a falta de técnica nos trabalhos das estradas e fez críticas aos trabalhos realizados. 

Em seguida, agradeceu e finalizou. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra, o Presidente 

passou para a Ordem do dia. Foi apresentada a seguinte matéria para aprovação: Requerimento nº 

002/2022 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha requerendo que seja oficializado ao 

Exmo. Sr. Davi Xavier de Moraes – Prefeito Municipal de Prainha, em regime de urgência a 

intervenção paliativa na estrada do Itamucurí que dá acesso à cidade de Santarém e o Distrito de Boa 

Vista do Cuçari, na margem direita do município de Prainha, que colocado 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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