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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA 

VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril 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, Helenilce Guedes Pereira, Hugo Roberto Rebelo 

Rocha, José Antônio Magno da Rocha, José Benedito da Silva Furtado e Ozires Miranda Queiroz. 

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 Tiago – 4:10 - que diz: “Humilhai-

vos perante o Senhor e ele vos exaltará.” Em seguida determinou a leitura da Ata anterior, que depois 

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

Foram apresentadas as seguintes matérias: Ofício nº 061/2022-PMP-GP – Assunto: Substituição de 

texto do Projeto de Lei nº 02/2022, de 08 de fevereiro de 2022. Requerimentos nº 005/2022 e nº 

006/2022 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira. Requerimento nº 003/2022 de autoria do 

vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. Requerimentos nº 011/2022 e nº 014/2022 de autoria do vereador 

Elias Ferreira Campos. Requerimentos nº 013/2022 e 015/2022 de autoria do vereador José Antônio 

Magno da Rocha. Ofício nº 013/2022 – PMP-SEMAP que encaminha o Projeto de Lei nº 001/2022, 

de 04 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre a alteração da redação do anexo II da Lei nº 30, de 28 

de dezembro de 2011 e dá outras providências, para análise e aprovação desta Casa de Leis. O 

Presidente franqueou a palavra. Não havendo quem fizesse uso, passou-se para o Grande 

Expediente: Usou da palavra o vereador Elias Ferreira Campos. Cumprimentou a todos e desejou 

boa noite. Iniciou falando sobre seu requerimento que faz solicitação de dois novos pontos de parada 

fixa para os motos taxistas na sede do município. Após o parlamentar destacou sobre o seu 

requerimento que faz denúncia referente a venda da merenda escolar no município de Prainha. O 

vereador fez sugestão ao presidente da Casa Legislativa para que convoque os demais parlamentares 

para sentar e discutir sobre problemas de extrema importância que acontecem no município, o mesmo 

citou que o município está passando pelo período das enchentes de inverno. Mencionou ainda que 

apresentaram requerimento convocando o secretário de obras para uma audiência pública, para 

debater os problemas do Município de estrutura. Expressou sua opinião de como lhe dói os vereadores 

serem penalizados por demandas que não são de suas competências e destacou que a população 

também tem suas responsabilidades. O vereador ainda pediu a população para refletir sobre em quem 

votar nas eleições para governo, em seguida agradeceu e finalizou.  Usou da palavra a vereadora 

Helenilce Guedes Pereira. Saudou a todos e desejou boa noite. Agradeceu a Deus. Justificou sua 

ausência nas sessões anteriores por motivo de doença. Parabenizou o vereador Agnaldo Teles e o 

servidor Diackson Ramos pela passagem de seu aniversário. Agradeceu e parabenizou ao Deputado 

Júnior Hage pela “Ação Cidadania” que permitiu os serviços de emissão de vários documentos, entre 

eles a emissão de 512 Carteiras de Identidades no Distrito de Santa Maria do Uruará, ação de muito 

sucesso para a população e que brevemente estarão avisando a data de entrega dos referidos 
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documentos. Também agradeceu a ação realizada através do NACI. Reforçou a denúncia feita pelo 

vereador Elias Campos sobre a venda de merenda escolar e fez solicitação para ser investigado a 

fundo. O vereador Elias Ferreira Campos solicitou a palavra para propor a criação de comissão 

para realizar investigação sobre tal denúncia. A vereadora Helenilce Guedes Pereira continuou 

sua fala relatando que as casas estão no fundo e sem condições das famílias morarem em suas 

residências na comunidade de Porto Franco e pediu com urgência um ofício solicitando a presença 

da defesa civil na referida comunidade e que providencie cestas básicas para as famílias, a vereadora 

destacou ainda que toda as comunidades ribeirinhas e uma parte do Distrito de Santa Maria do Uruará 

estão enfrentando o mesmo problema. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador Ozires Miranda Queiroz. Desejou boa noite e cumprimentou a todos. Iniciou sua fala se 

reportando a denúncia do vereador Elias Campos, o vereador declarou que é gravíssimo, pois 

começam a parecer indícios de pessoas que estão se aproveitando do governo e solicitou ao vereador 

Elias Campos para que apresente a Casa de Leis mais princípios da veracidade da denúncia e assim 

seja criado comissão de investigação para apurar os fatos e permitir respostas a população. Relatou 

ainda que há muitos focos suprimidos de produtos ilícitos sendo desviado no atual governo e citou 

sobre a empresa responsável pelas obras no município que prática tal ato de desvio de materiais. Falou 

ainda que é dever dos vereadores procurar saber se essas denúncias que chegam até os mesmos, 

procedem. Por fim falou sobre apresentação de requerimento para a próxima sessão solicitando a 

reforma no Regimento Interno da Casa Legislativa e criticou a ausências de alguns parlamentares nas 

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

Furtado. Cumprimentou a todos e desejou boa noite. Agradeceu a Deus. O vereador se solidarizou 

ao discurso dos parlamentares que passaram pela Tribuna. Também reforçou sobre a denúncia do 

vereador Elias Campos, o mesmo disse que é necessário criar uma comissão de inquérito parlamentar 

para investigar. Parabenizou a vereadora Helenilce Guedes por apresentar a Tribuna sobre a “Ação 

Cidadania” realizada pelo Deputado Júnior Hage e expressou a importância do projeto realizado pela 

7º edição, passando pelos municípios da Calha Norte atendendo a população, trazendo cidadania para 

o povo. O vereador expressou ainda a felicidade de receber do Deputado Federal Júnior Ferrari o 

trator agrícola para o Município, o mesmo destacou que foi futuro de seu trabalho, disse ainda que o 

trator irá melhorar a vida do produtor rural. O parlamentar ainda declarou seu apoio a Dra. Alessandra, 

pré-candidata a deputada federal, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 

José Antônio Magno da Rocha cumprimentou a todos e desejou boa noite. Iniciou mencionando 

sobre uma reunião realizada na comunidade Vista Alegre do Cupim, no dia 07 de abril, juntamente 

com a Empresa Equatorial, discutindo e planejando metas para a melhoria da qualidade da energia da 

referida região e evitando prejuízos para população, segundo o vereador a empresa deu o prazo de 

trinta dias para realizar levantamento e monitoramento dos problemas, possibilidades de trocas dos 

equipamentos e realizar a limpeza da vegetação. Citou também que no mesmo dia tratou sobre o 

problema do lixão que fica nas proximidade da comunidade e de igarapés, e o mesmo destacou que 

tal demanda ficou bem encaminha para ser solucionada. Falou sobre seus requerimentos nº 013/2022 

e nº 015/2022, que faz solicitação da construção de um Sistema de distribuição e abastecimento de 

água para a Comunidade Vila Nova – Cupim de Baixo e solicitação ao Secretário de Saúde Sr. Abrão 

Pereira para realização do FUMACÊ na sede do Município, bem como nos Distritos de Santa Maria 
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do Uruará, Boa Vista do Cuçarí, Pacoval e nas comunidades de Jatuarana e Vista Alegre do Cupim, 

respectivamente. O parlamentar se colocou à disposição para averiguar a denúncia feita pelo vereador 

Elias Campos. Relatou que esteve na Cidade de Santarém juntamente com alguns parlamentares em 

reunião com o Dr. Bruno – presidente do INTERPA, para tratar da regularização fundiária rural, 

trecho Parú/Almeirim. Por fim se reportou a fala do vereador Ozires Miranda sobre desvios de 

materiais de obras e o mesmo declarou que é a favor de todo ato realizado pelo Poder Executivo seja 

licitado e, uma vez a empresa ganhando a licitação, cabe a mesma entregar a obra no prazo 

determinado ou irá ficar inadimplente com o município. Destacou ainda que se o chefe imediato da 

obra está fazendo desvios de materiais, ele vai prestar conta com o dono da empresa, que segundo ele 

o que cabe aos vereadores é fiscalizar se a empresa está executando de forma correta o serviço objeto 

do contrato. O parlamentar expôs ainda a responsabilidade que o Prefeito Municipal possui em 

entregar as obras, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o presidente Orivaldo 

Oliveira Ferreira. Cumprimentou a todos e desejou boa noite. Se colocou à disposição sobre a 

demanda do vereador Elias Campos com relação a categoria dos motos taxistas do município. 

Anunciou a agenda do Deputado Federal José Priante e Deputado Estadual Ozório Juvenil no 

município. Destacou que o Deputado Priante vai anunciar a continuidade da obra do Estádio 

Municipal. Também estará fazendo reunião na Colônia Z-31 com os pescadores e irá anunciar uma 

Emenda Parlamentar para construir a Feira do Peixe e uma Rampa de Carga/Descarga. O parlamentar 

expressou o quanto se sente honrado por ter apoiado os referidos deputados. Citou ainda o quanto o 

Deputado Ozório contribuiu através de sua articulação com 600 mil para a saúde. Também citou a 

ajuda do Deputado Ozório no Distrito de Santa Maria do Uruará possibilitando títulos de propriedades 

e a Hidroviária ao Distrito. O parlamentar falou que os deputados também vão anunciar o asfalto para 

o Distrito de Santa Maria e região. Mencionou sobre a importância da viagem até a Capital Belém, 

onde na oportunidade o Governador Helder Barbalho se comprometeu de fazer agenda compartilhada 

Prainha/Santa Maria do Uruará e trazer investimentos. Se solidarizou com as famílias que estão 

sofrendo com as enchentes e enxurradas no município. Agradeceu e parabenizou o Governador 

Helder Barbalho pela entrega do Terminal Hidroviário de Santarém, obra de extrema importância 

para a região. Expressou e justificou a urgência da audiência pública com a Empresa Equatorial para 

solucionar o problema da falta de instalações necessárias para o uso de energia em domicílio na região 

de Santa Maria do Uruará, margem direita do município. A solicitação da audiência pública com a 

Empresa Equatorial não é somente pela falta de instalação de energia para os moradores que não 

possui, mas também pelo fato da empresa está tentando tirar sua responsabilidade. O vereador ainda 

disse abri inquérito para apurar furtos de energia e venda de transformador de forma ilegal, o mesmo 

não está defendendo essa prática, defende aquele que possui necessidade e precisa da energia para 

trabalhar, em seguida agradeceu e finalizou. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra, passou 

para a Ordem do dia: Não foram apresentadas matérias para aprovação. 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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