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ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA 

VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 

Aos vinte e um dias do mês de março 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: Elias Ferreira Campos, Hugo Roberto Rebelo Rocha, José Antônio Magno 

da Rocha, José Benedito da Silva Furtado, Ozires Miranda Queiroz e Sebastião Góes Furtado Filho. 

Constatado 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 Isaías 41:10 – que diz: “não temas, 

porque eu sou contigo; Não te assombres, porque eu sou o teu Deus; Eu te esforço e te ajudo, e te 

sustento com a destra da minha justiça;”. Em seguida determinou a leitura da Ata anterior, que 

depois de lida, posta em votação, foi aprovada por unanimidade. Passou para o Pequeno Expediente. 

O Presidente convidou o vereador Ozires Miranda Queiroz para compor a Mesa Diretora, que assumiu 

como 2º Secretario, em seguida franqueou a palavra. Ao qual o Vereador Ozires Miranda Queiroz 

utilizou-a, sugestionando oração em prol de recuperação do Secretário Municipal de Educação, Sr. 

Edson Guerra Azevedo Costa, e para o ato convidou o Vereador e Pastor Hugo Roberto Rebelo 

Rocha, para liderar a interseção, que assim realizou. Em seguida foi apresentado as seguintes 

matérias: Justificativa de ausência nº 001/2022 por motivo de doença, de autoria da Vereadora 

Helenilce Guedes Pereira. Requerimentos nº 006 e 007/2022 de autoria do Vereador Elias Ferreira 

Campos. Requerimentos nº 004 e 006/2022 de autoria do Vereador José Antônio Magno da Rocha. 

Requerimentos nº 007 e 008/2022 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado. 

Requerimentos nº 004 e 005/2022 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha. passou-se 

para o Grande Expediente. O Presidente franqueou a palavra. No uso da palavra o vereador Elias 

Ferreira Campos. Saudou a todos. Mencionou visitas feitas por ele em órgãos municipais, com 

ênfase os setores que arrecadam impostos municipais. Ressaltou a importância de a Casa de Leis, 

segundo ele, debruçar-se sobre projetos que pautam sobre a informatização dos processos e impostos 

municipais e pediu que todos os nobres pares, possam abraçar a causa, para segundo ele, garantir que 

estes impostos cheguem aos cofres públicos e possam ser utilizados nos serviços em comunidades e 

na Sede do município. Relatou visita feita a comunidade Pitanga, que segundo ele, foi implantada por 

baixo do linhão e é de difícil acesso, e ainda que o acesso, é para a própria empresa do Linhão fazer 

manutenções periódicas na rede e não para acesso de moradores de comunidades locais. Relatou o 

trajeto que segundo ele, é perigoso e realizado por água, relatando ainda, a presença de crianças 

fazendo este trajeto, com risco eminente de acidentes com animais peçonhentos e até mesmo com 

possíveis descargas elétricas em períodos de chuva. Disse que buscou outra alternativa para realizar 

o trajeto e encontrou um ramal próximo ao seu Estevão, que segundo ele, pode ser feito a passagens 

desses colonos e evitar a travessia perigosa que veem realizando. Ressaltou áreas, como; Magalhães 
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Barata, Manoel Alvarenga, Nossa Senhora das Graças, Quinze de Novembro, entre outras que 

precisam ser aterradas na Sede do município. Em seguida, solidarizou-se com o estado de saúde do 

Secretário de Educação, Sr. Edson Guerra que encontrasse hospitalizado no município de Santarém. 

E mencionou a importância de uma pista de pouso para deslocamento de paciente para outros 

municípios e lamentou que a Gestão Municipal não tenha buscando ainda soluções para o problema. 

Em seguida, agradeceu e finalizou. No uso da Palavra o vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha. 

Saudou a todos e agradeceu a Deus. Reivindicou resposta aos Projetos/requerimentos aprovados e 

enviados a Gestão Municipal no ano de 2021 e que não houve retorno por parte da Gestão Municipal 

e que estão refazendo no ano vigente, e que espera uma resposta. Relatou a dificuldade de captação 

de água potável na comunidade Santo André, que percorrem um trajeto de 5 km utilizando -se de 

carroças e bicicletas e na maioria das vezes estão captando água da chuva para realizar suas tarefas 

básicas. Em seguida, agradeceu e finalizou. No uso da Palavra o vereador Sebastião Góes Furtado 

Filho. Agradeceu a Deus pela oportunidade e saudou a todos. Leu um texto da Bíblia Sagrada que 

encontrasse em Salmos 121. Pediu que cada internauta conectado se utilize da fé em benefício da 

recuperação do Secretário de Educação, Sr. Edson Guerra e agradeceu os trabalhos realizados pelo 

mesmo nas comunidades da Margem Direita do Munícipio. Em seguida, agradeceu e finalizou. No 

uso da palavra o vereador Ozires Miranda Queiroz. Cumprimentou a todos. Disse que estão em 

trabalho, mas com os corações tensos pelo ocorrido com o Secretário de Educação Edson Guerra, que 

adjetivou como “companheiro e pessoa do bem”. Direcionou ao vereador Elias e corroborou com a 

fala do mesmo no que concerne a condição da estrada que dá acesso a comunidades na região do 

Caminaú, mencionando a localidade Pitanga e Xicantãn, como exemplo e que, mesmo com os 

avanços, ainda há muito que ser feito no município, principalmente segundo ele, no quesito 

locomoção via terrestre (estradas e ramais), que tem sido realizado apenas trabalhos paliativos e 

precisam ser refeitos anualmente. Mencionou que a construção de uma ponte passando por cima do 

rio Caminaú de aproximadamente 60 (sessenta) ou 70 (setenta) metros, resolveria o problema que 

vem enfrentado os moradores dessas localidades. Mencionou a falta de interesse do Linhão em criar 

uma estrada. Ao direcionar-se ao Vereador Elias Campos, mencionou reunião com o Poder Executivo 

para tratativa do problema e disse que gostaria de estar presente pois, segundo ele, tem algumas ideias 

que podem ajudar. Em resposta, o Vereador Elias Campos mencionou a reunião que seria realizada 

junto ao Poder Executivo não será mais realizada na data marcada, mas que assim que for confirmada 

nova data avisará o Nobre Parlamentar. Em retomada da palavra o vereador Ozires Queiroz, 

parabenizou o empenho do vereador presidente na Obra entregue na Comunidade do Ipiranga, rio 

Guajará. Em seguida, agradeceu e finalizou. No uso da palavra o vereador José Benedito da Silva 

Furtado. Saudou a todos. Disse que após ouvir atentamente os Nobres Parlamentares, no que 

concerne ao Secretário de Educação e externou seus sentimentos ao ocorrido com o mesmo e 

mencionou segundo ele, a admiração e respeito que tem pelo mesmo. Parabenizou a entrega da escola 

Nossa União, localizada na comunidade Ipiranga – rio Guajará, relatou de forma breve o anseio da 

população em ter uma nova escola na localidade, bem como as dificuldades em que enfrentaram os 

profissionais da educação anteriores, que ministravam suas aulas em uma estrutura toda 

comprometida e na presente Gestão, foi possível a entrega da obra. Mencionou a dificuldade de 
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acessar a região, devido as tapagens no rio Guajará. Mencionou sua felicidade ao presenciar a entrega 

da referida escola e parabenizou o Presidente pelo empenho em concluir a obra. Relatou os 

questionamentos de populares, sobre a sua presença na inauguração da obra, e ao se direcionar a 

população Prainhense, disse que estará de mãos dadas com o que for bom para a população e colocou-

se à disposição. Em seguida, agradeceu e finalizou. No uso da Palavra o vereador Orivaldo 

Oliveira Ferreira. Saudou a todos. Iniciou intercedendo a Deus pela recuperação do Secretário de 

Educação Edson Guerra e pediu que todos os ouvintes possam ajudar nessa intercessão. Mencionou 

que as dificuldades enfrentadas durante a inauguração que segundo ele, apontavam para o fatídico 

ocorrido. Mencionou a satisfação de ter entregue a obra na comunidade Ipiranga e ressaltou a 

paciência e colaboração dos moradores da localidade, e ainda, que foram onze anos da armação até a 

entrega da escola. Lembrou o desafio feito por ele ao Prefeito, perante a comunidade, para realizar a 

construção da escola, que segundo ele, sabia que financeiramente não era possível, mas que através 

de parcerias foi possível a realização da obra. Lembrou que na localidade, havia 138 (cento e trinta e 

oito) alunos estudando em um barracão comunitário e que na visita feita junto com o Gestor Davi 

Xavier de Moraes, havia apenas 25 (vinte e cinco) alunos ativos na escola e que na localidade há uma 

peculiaridade, há uma constante e fácil migração de alunos e comunitários de um município para o 

outro, uma vez que, um lado da margem pertence ao Município de Porto de Moz e o outro ao 

Município de Prainha. E ressaltou que é preciso ter coragem para fazer acontecer e que sempre 

colocou e colocará seu mandando a disposição, direcionando sua fala ao vereador Ozires Queiroz, no 

que concerne a travessia do rio Caminaú, dizendo que gostaria de acompanhar os nobres colegas 

desta Casa de Leis, para juntos fazerem uma visita IN LOCO. Mencionou que esteve em contato com 

o superintendente do INCRA, a respeito de uma reunião para tratar da associação ASPROAF – 

Associação de Produtores Rurais da Agricultura Familiar da região do Curuatinga e relatou que a 

região em questão está em uma divisa territorial e que segundo ele, o município já perdeu bastante 

devido a migração de pessoas para o município mais próximo, devido a pouca participação ou a falta 

da Gestão Municipal, nessas comunidades. Mencionou a reunião que será realizada na região do 

Curuatinga e disponibilizou 2 (duas) vagas para os Nobres que desejarem participar, sendo o 

deslocamento via terrestre até a localidade e após esta, até o município de Santarém, para reunião 

com o superintendente do INCRA, a tratar dos assuntos inerentes a Associação ASPROAF. Relatou 

a entrega por parte do engenheiro, do projeto da Hidroviária do Distrito de Santa Maria do Uruará e 

a reforma da Câmara Municipal de Prainha, através de emenda parlamentar disponibilizada pelo 

Deputado Estadual Ozório Juvenil, no valor de 200 (duzentos) mil reais. Questionou se de fato foi 

licitado a continuidade da obra na caixa d’água do bairro São Sebastião, que ficou compromissado 

com o secretario da SEDOP e disse que quer as informações no dia seguinte. Mencionou que a 

Câmara de Vereadores de Prainha é referência em todo o Oeste do Pará, pelos trabalhos que vem 

sendo realizado por todos os Parlamentares. Ressaltou a presença do Vereador José Benedito Furtado 

na inauguração da escola Nossa União e o parabenizou pelo discurso. Parabenizou Dona Nazaré (sua 

esposa) por ter se deslocado até a inauguração com uma comitiva de mais de 50 mulheres. 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 nº 
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005/2022, de autoria do vereador José Bendito da Silva Furtado, direcionado ao Prefeito Municipal, 

ao qual trata de construção de uma escola com 03 (três) salas de aula, na comunidade Três Irmãos, 

localizada na região do Guajará, zona rural do município de Prainha/PA, onde foi feito observação 

por parte do vereador José Antônio Rocha que mencionou ter um projeto de mesmo teor e pediu a 

revisão por Parte da Mesa Diretora e Requerimento nº 006/2022 de autoria do vereador José Bendito 

da Silva Furtado direcionado ao Prefeito Municipal, solicitando construção de 01 (uma) escola com 

03 (três) salas de aula na comunidade São Miguel do Socoró, região do Uruará, zona rural do 

município de Prainha/PA, que foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 002/2022 de 

autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha, direcionado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

Davi Xavier de Moraes e ao Ilmo. Sr. Secretário de Obras, Dimas Castro Filho, solicitando a 

Construção de NOVA PONTE em MADEIRA, na localidade denominada Ponte do São Pedro, bairro 

Liberdade, nesta cidade, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Requerimento nº 005/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha, solicitando a 

construção de 10 escolas em madeira de  lei em único padrão em área de várzea, contendo as seguintes 

repartições, duas salas de aulas, uma secretaria, um refeitório e um banheiro nas seguintes 

comunidade abaixo descriminados- REGIÃO RIBEIRINHA município de Prainha, Comunidade 

Ipitanga - rio Guajará; Comunidade Três Irmãos – Rio Guajará; Comunidade Paranaquara – 

Ribeirinha; Comunidade Anema de Baixo – Ribeirinha; Comunidade Acara Açú de cima - Ribeirinha, 

Comunidade Acara Açú de baixo – Ribeirinha, Comunidade Socoró – Rio Uruará, Comunidade São 

Sebastião – Rio Purú, Comunidade São Judas Tadeu – Rio Purú e Comunidade Santa Luzia – Rio 

Purú, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 

001/2022, de autoria do Vereador Sebastião Góes Furtado Filho, direcionado ao Prefeito Municipal 

de Prainha, solicitando a construção de microssistema de abastecimento de água na comunidade do 

Jupindá, no Município de Prainha/PA, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento nº 005/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos, direcionado 

ao Gestor Municipal e Secretário Municipal de Educação, solicitando justificativas plausíveis para 

que não esteja sendo atendido dispositivo contido na Lei nº 035/2012, que dispõe sobre o PCCR -

Plano de Cargos, Carreira e remuneração dos Profissionais da Educação Pública do nosso 

município, mais precisamente quanto ao Art. 72, inciso III – de Titularidade, que foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento nº 008/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos, direcionado 

ao Gestor Municipal, que solicita informações, dentro dos prazos regimentais, à Câmara de 

Vereadores, aos cuidados deste vereador, as demandas abaixo, relativas ao valor de R$ 2.349.456,06 

( dois milhões trezentos e quarenta e nove e quatrocentos e cinquenta e seis reais e seis centavos), do 

ICMS Verde recebido pelo Município de Prainha no ano de 2021, conforme Portal de Transparência 

do Governo do estado do Pará, com base na Lei de Acesso a Informação, nº 12.527 de 18/11/2011, 

que foi aprovado por unanimidade. Requerimento conjunto nº 012/2022 de autoria dos vereadores 

Hugo Roberto Rebelo Rocha e José Antônio Magno da Rocha, direcionado ao Gestor Municipal Davi 

Xavier de Moraes, requerendo-lhe um sistema de abastecimento e tratamento de água, na comunidade 

de Varadouro – Região do Ipanema, zona rural do município de Prainha/PA, que foi aprovado por 

unanimidade. Nestes termos foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada 
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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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