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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA 

VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 
Aos vinte e dois 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: Agnaldo Teles Magno, Elias Ferreira Campos, Ewerton Pacheco Jardim, 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 João 16.33 

– que diz: “Eu disse essas coisas para que, em mim, vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão 

aflições; contudo tenham ânimo! Eu venci o mundo”. Em seguida determinou a leitura da Ata anterior, 

que depois de lida, posta em votação, foi aprovada com retificação na fala do vereador Elias Campos em 

parte que menciona: “ter apresentado documento passando ao Poder Executivo a demanda, onde disse 

ter conseguido a Pista de Pouso para o município e não foi adiante por parte da Gestão”. Passou para o 

Pequeno Expediente. Foram apresentadas as seguintes matérias: Of. NRSBA/FAEPA/SENAR – 

AR/PA Nº 006/2022, de 21 de março de 2022, ao qual a FAEPA – Federação da Agricultura e pecuária 

do Pará, através do núcleo baixo amazonas, agradece a todos os envolvidos na organização e recepção 

por ocasião da reunião que aconteceu no município de Prainha no último dia 19 deste mês, visando a 

reorganização do Sindicato de Produtores Rurais daquele município; E -mail resposta da Ouvidoria do 

Ministério das Comunicações – OUVID/MCOM ao Vereador Elias Campos à solicitação do dia 

16/03/2022, com pauta: Programa Norte Conectado. Comunicado importante, de 22 de março de 2022, 

da Câmara Municipal de Prainha, onde comunica sob ordem da Presidência desta Casa de Leis, que não 

haverá a audiência pública marcada para acontecer no dia 24 de março de 2022, às 09h30min, e que 

deveria tratar de assuntos relacionados à Saúde Pública do Município de prainha/PA. Requerimentos nº 

009 e 010/2022 de autoria do Vereador Elias Ferreira Campos. Requerimento nº 006 e 007 de autoria do 

Vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha. Requerimento nº 002 e 003/2022 de autoria do Vereador 

Agnaldo Teles Magno. Requerimento nº 007 e 008/2022 de autoria do Vereador José Antônio Magno 

da Rocha. O Presidente franqueou a palavra. No uso da palavra o Vereador Agnaldo Teles Magno, pediu 

a retirada de seu requerimento nº 002/2022, por entender que trata de mais de um pedido e solicitou que 

fossem feitos separadamente. Passou-se para o Grande Expediente. O Presidente franqueou a palavra. 

No uso da Palavra o vereador Agnaldo Teles Magno. Saudou a todos. Solidarizou-se com o estado 

de Saúde do Secretário Municipal de Educação - Sr. Edson Guerra. Criticou o Presidente desta Casa de 

Leis, quando ao prazo regimental das sessões entre o Grande expediente e a Ordem do Dia que segundo 

ele, deve ser respeitado e disse que se sentiu desrespeitado pelo vereador Presidente. Fez cobranças ao 

Secretário Municipal de Obras – Dimas Castro Filho, em relação a rua onde localiza-se a escola casulo, 

onde há buracos em meio a rua e muito mato, bem como, os trabalhos nos ramais no município de 

Prainha e mencionou que gostaria de acompanhar de perto os trabalhos uma vez que já foi solicitado ao 

Órgão competente o Plano de Ação, mais que não houve resposta e que não sabe onde encontram-se as 

maquinas, para que os parlamentares possam fiscalizar os trabalhos e averiguar se são satisfatórios. 

Mencionou que esteve em várias comunidades do rio Tamuatai e agradeceu a secretaria de educação 

pelas obras que vem realizando nas mesmas. Mencionou o atraso das aulas e a relação direta que tem 

com o período pandêmico que vem sendo enfrentado de forma global, e que segundo ele, aos poucos 
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estão sendo solucionados. Felicitou o vereador presidente pelo esforço em concluir a escola na 

comunidade Ipiranga, bem como, a Secretaria de Educação e a Gestão Municipal. Em seguida, agradeceu 

e finalizou. No uso da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado. Saudou a todos. Disse que 

esteve juntamente com uma comitiva de vereadores, na ponte do Carapanaúba – PA 254, acompanhando 

os trabalhos que estão sendo feitos por parte do Estado, bem como, os reparos na própria PA e ouviu 

relatos dos próprios trabalhadores de dificuldades em trabalhar, por causa das chuvas. Disse que é muito 

importante esse acompanhamento. Mencionou cobranças feitas ao líder do governo, onde o mesmo 

prometeu que o Sr. Mauro Bastos estará no município e disse que gostaria de junto a este, fazer uma 

visita ao longo da PA até a ponte do Caminaú, pois segundo ele, as maquinas do Estado, realizam os 

trabalhos até as proximidades da Vila do Cupim e que assim possa delimitar até onde realmente é o 

limite da PA 254. Mencionou trecho crítico após a ponte do Caminaú, onde haverá segundo ele, com o 

retorno das aulas, os condutores dos veículos terão dificuldades para trafegar. Mencionou oficio enviado 

ao Sr. Mauro Bastos e gostaria que se não foi, que seja reiterado ao mesmo, para que este venha com 

tempo para reunir com este Poder e prestar esclarecimentos sobre a Ação do Estado nas estradas dos 

municípios e mencionou críticas de popular. Agradeceu o apoio do Deputado Federal Junior Ferrari por 

atender demanda do município de Prainha, realizada por ele e ressaltou que a chegada das máquinas irá 

beneficiar as comunidades da Margem Direita. E disse que espera que o Gestor Municipal volte da 

Capital com “frutos” do Deputado Federal Olivar Marques. Em seguida, agradeceu e finalizou. No uso 

da palavra o vereador Ozires Miranda Queiroz. Saudou a todos. Sugestionou uma forma de resolver 

os problemas internos da CMP/PA. Criticou o andamento de chamada dos candidatos classificados no 

Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação do Município, que segundo ele, 

tem apresentado manobras e isso o tem deixado triste, porque o slogan do Governo é “Governo com 

Responsabilidade”. Mencionou que os inscritos pagam aquilo que já não tem, contando que vão 

concorrer a uma vaga e quando passam percebem uma manobra e deu exemplos de candidatos que 

passaram em primeiro lugar e que foram chamados em terceiros e pessoas que passaram para uma 

determinada comunidade estão sendo mandadas para outras localidades. disse que o momento político 

é um e o momento administrativo é outro e deixou seu repudio perante esta Casa de Leis, bem como, 

convidou internautas que tenham sidos prejudicados por este processo, façam procuração dos 

Parlamentares para que juntos tomem providências. Em seguida, agradeceu e finalizou. No uso da 

Palavra o vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha. Saudou a todos e agradeceu a Deus. Corroborou 

com a fala do vereador Agnaldo Magno em relação a Secretaria de obras e cobrou a patrol da Margem 

Direita que está a muito tempo com problema e que em dezembro as peças chegaram, mas que somente 

agora neste mês é que está sendo feito o concerto da máquina e questionou os motivos da demora. 

Mencionou o Posto de Santo André que segundo ele já tem o material necessário, e que apenas falta 

cavar o poço na região. Falou sobre a má condição da escola na comunidade de Itamucurí que segundo 

ele, precisa ser ampliada, pois segundo ele, o valor de aluguel pago por mês, poderia ser destinado a 

ampliação da escola. Falou sobre o Posto Médico, localizado na região de Itamucurí que segundo ele, 

há apenas uma sala para atendimento e que a maior dificuldade está em dias em que são realizados os 

preventivos, ao qual as pacientes são encaminhadas até outro local, para realizar o procedimento. Em 

seguida, agradeceu e finalizou. No uso da Palavra o vereador José Antônio Magno da Rocha. Saudou 

a todos. Mencionou seus requerimentos que irão para aprovação na sessão em andamento e os ressaltou. 

Pediu que a Mesa possa dar evidencia ao requerimento do vereador Elias Campos sobre madeiras 

apreendidas e reitere o pedido, solicitando respostas. Falou sobre o Programa Mais Luz Para a Amazônia, 

tratado em Belém, que segundo ele, oportunizará positivamente a população ribeirinha e convidou o 

Vereador Agnaldo magno para realizar o cadastramento e em seguida o envio desse cadastro a Belém 

para o Órgão competente. Ressaltou sobre a Expansão de energia elétrica na região de terra firme da 
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zonar rural e relatou que já há na localidade responsáveis da empresa, fazendo um estudo de impacto 

ambiental. Mencionou que esteve nas PAs 419 e 254 supervisionando os trabalhos de manutenção do 

trecho Jatuarana x Cupim que está sendo realizado pelo Estado, a construção de nova ponte da Portelinha 

que é um local de importante acesso para os moradores locais e que a obra estará sendo entregue no 

máximo em 10 (dez) dias e congratulou os que estiveram cobrando tal demanda. Agradeceu o 

Governador Helder Barbalho, pelo atendimento as demandas do município. E mencionou que antes 

nenhum outro governador na história do Pará havia dado tamanha atenção ao município, pois segundo 

ele, já são mais de 200 (duzentos) km de Asfalto concluídos na primeira etapa e que haverá mais 

disponibilidade de asfalto para todo o Oeste do Pará. Respondeu ao questionamento do vereador 

Agnaldo Magno que as maquinas estão na região de escondido I e II. Disse que conversou com o 

Secretário de Obras sobre os maquinários, ao qual deu em resposta que as maquinas sairão pela colônia 

de baixo atendendo os ramais durante o trajeto. Respondeu ao questionamento do vereador José Benedito 

quanto a vinda do Sr. Mauro Bastos. Disse que, está bastante abalado pelo ocorrido com o Vereador 

licenciado e Secretário Municipal de Educação em Exercício, Edson Guerra pelo ocorrido. Em seguida, 

agradeceu e finalizou. No uso da Palavra o vereador Ewerton Pacheco Jardim. Saudou a todos. 

Solidarizou com o estado de saúde do Secretário Edson Guerra. Parabenizou o Prefeito municipal e o 

Secretário de Administração pela conquista de mais maquinários para os trabalhos na extensão do 

município. Segundo ele, com a chegada dessas maquinas irá desafogar os serviços e as demandas do 

Município e que ficou feliz em saber que a retroescavadeira será destinada à Santa Maria do Uruará. 

Disse que acompanha os trabalhos do Sr. Juvenal e tem visto a dificuldade. Fez cobrança ao Secretário 

de obras, em virtude da manutenção do asfalto no Distrito de Santa Maria, que segundo ele, há buracos 

muito profundos e que podem causar acidentes. Em seguida, agradeceu e finalizou. No uso da palavra 

o vereador Elias Ferreira Campos. Saudou a todos. Mencionou que no dia 19 deste mês esteve em 

reunião na sede do município com representantes da comissão provisória que está reestruturando o 

Sindicato dos Produtores Rurais. Mencionou o motivo pelo qual o fez participar da então reunião. Falou 

sobre seu projeto de lei que dará entrada na sessão seguinte, ao qual tem por finalidade a criação do 

Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Vegetal SIM/POV e dá outras providências. 

Ressaltou que esteve juntamente com o Comitê do Asfaltamento e o Vice - Presidente da Associação do 

Pitanga, na cidade de Monte Alegre, onde foram recebidos em audiência pelo Governador do Estado 

sobre o asfaltamento das PAs 149 e 254 e que possa entrar no pacote de obras que será lançado no de 

2023 e segundo tema abordado que foram os problemas existentes quanto ao limite territorial entre 

Prainha X Almeirim, que já se arrasta há quase 20 (vinte) anos e que cada parlamentar que vai até o 

Órgão ITERPA são bem atendidos, mas são enrolados porque as coisas não saem do papel. Diante disse 

o Governador pediu que fosse criada uma comissão, para estar em Belém, em Audiência, a ser marcada 

e que este possa vir interceder junto ao Iterpa para solucionar o problema. Falou sobre o e-mail 

direcionado a ele, como resposta por parte da ouvidoria do Ministério das Comunicações - 

OUVID/MCOM e que passou a entender o motivo pelo qual o município não foi atendido, pois segundo 

ele, foi-se priorizado os municípios mais desenvolvidos e disse que não concorda, mas que pode ser 

realizado sim, através de parcerias com um órgão chamado PRODEPA, que um órgão do Governo do 

Estado e que deve ser apresentado um projeto ao Gestor Municipal e que este dê as tratativas e que a 

população possa ter Internet por um custo mais baixo. Mencionou que esteve atento a fala do vereador 

Agnaldo Magno, em relação as escolas, e que não se diz entusiasmado e o que tem visto nas mesmas 

são trabalhos mal acabados, mal feitos, pinturas sendo feita em paredes com vazamentos e fungos e disse 

ter provas do que diz e fez críticas severas quanto a demora para que as revitalizações das escolas 

municipais só estarem sendo feitas há poucos dias do início das aulas e outras ainda sendo revitalizadas. 

Corroborou com a fala do vereador Ozires, ressaltando que já há denúncias sobre a condução do citado 
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processo seletivo e defendeu o concurso público no município, para acabar com esse tipo de situação. 

Criticou a falta, por parte da secretaria de obras, de até hoje não ter apresentado à Câmara de Vereadores, 

do Plano de Ação da citada Secretaria, onde possa constar planejamento dos trabalhos que serão feitos 

no município, por comunidade, ao longo do ano. 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 006/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos, 

direcionado ao Prefeito Municipal, com cópia para o Presidente da CPL, Sr. JOACI DA COSTA 

PEREIRA, solicitando dentro dos prazos regimentais, à Câmara de Vereadores, aos cuidados deste 

vereador, os motivos pelos quais os contratos de prestação dos serviços contratados pelo município de 

Prainha, não estarem sendo publicados no Mural do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará, juntamente com seus respectivos processos licitatórios, facilitando o acesso à informação, que foi 

aprovado com unanimidade. Requerimento nº 007/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos, 

direcionado ao Secretário Municipal de Obras, Viação e Urbanismo com cópia a Gestão Municipal, 

solicitando a localização do rolo compactador do município, tendo em vista que não adianta só jogar 

barro nos buracos das vias públicas do município, é fundamental realizar a compactação nos serviços de 

tapa buraco, o que permite maior eficiência nos serviços prestados, diminui o desperdício de dinheiro 

público com carradas e carradas de barro e areia, gasto com combustíveis e pessoal, que foi aprovado 

por unanimidade. Requerimento nº 004/2022 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha, 

direcionado ao Gestor municipal, solicitando a perfuração e construção de um Poço Artesiano, na 

Comunidade Santo André, região do Curuá–Una/ Pacoval, município de Prainha/PA, que foi aprovado 

por unanimidade. Requerimento nº 005/2022, de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha, 

direcionado ao Gestor Municipal. Requerendo-lhe a implantação de um microssistema de abastecimento 

de água na comunidade Paraíso, região de Itamucurí, zona rural do município de Prainha/PA, que foi 

aprovado por unanimidade. Requerimento nº 007/2022 de autoria do Vereador José Benedito da Silva 

Furtado, direcionado ao Gestor Municipal, requerendo-lhe a reforma e ampliação da Praça de Lazer da 

comunidade Santíssima Trindade, localizada no rio Tamuatai, zona rural do município de Prainha/PA, 

que foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 008/2022 de José Benedito da Silva Furtado, 

direcionado ao Gestor Municipal, requerendo-lhe a reforma, ampliação e construção de muro da 

E.M.E.I.F. Senador Jarbas Gonçalves Passarinho, localizada na Vila do Jatuarana, PA – 254, zona rural 

do município, que foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 004/022 de autoria do vereador José 

Antônio Magno da Rocha, direcionado ao Gestor municipal com cópia ao secretário de obras, solicitando 

a construção de nova ponte em madeira na localidade denominada ponte do Petrópolis, nesta cidade, que 

foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 006/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno 

da Rocha, direcionado a Superintendência da Empresa Equatorial Energia em Santarém/PA, solicitando 

o levantamento perimetral de postes que estão comprometidos e com isso, a imediata substituição dos 

mesmos. Localizados nas ruas: trav. dos Mártires – bairro Açaizal; rua Manoel Miranda – bairro 

Liberdade; e rua Barão do Rio Branco com a Lauro Sodré, nesta cidade, que 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. 
 

Retificação: ¹fala do vereador Elias Campos, acrescentar [...]o município não foi atendido “com o Programa 
do Governo Federal Norte Conectado”. 
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