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ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA 

VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 

Aos vinte e nove 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 nove horas o Senhor 

Presidente Orivaldo Oliveira Ferreira autorizou a chamada dos Senhores Vereadores, estavam presentes os 

vereadores: Agnaldo Teles Magno, 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 Salmos – 73:25 - que diz: “A quem tenho eu no céu senão a 

ti? E na terra não há quem eu deseje além ti. ” 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: Requerimento nº 012/2022 de autoria da vereadora Helenilce Guedes 

Pereira. Requerimentos nº 013/2022 e nº 014/2022 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado. 

Convite: A Escola M. de Ensino Fundamental Pretextato da Costa Alvarenga tem a honra em convidar 

Vossa Senhoria para juntos comemorar seus 46 anos, no dia 30 de abril de 2022, com o tema: “Escola 

Pretextato há 46 anos transformando vidas”. O Presidente franqueou a palavra. Não havendo que fizesse 

uso, passou-se para o Grande Expediente: Usou da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado. 

Desejou bom dia. Cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus. Falou da importância da audiência pública, 

que ocorreu dia 28, quinta-feira pela manhã no Plenário em pauta a Saúde Pública no Município de Prainha. 

Expôs ainda que os nobres contam com a presença da população, que infelizmente não participa. 

Mencionou que é uma demanda grande, com aproximadamente três mil pessoas no banco de espera para o 

tratamento fora do domicílio, o mesmo disse que no mínimo era para se fazer presente mil pessoas para 

reivindicar juntos na audiência pública. Observou que na audiência foi falado que a Casa de Apoio na 

cidade de Santarém está funcionando e atendendo de forma satisfatória, o vereador citou que recebeu 

mensagens de uma família residente da comunidade do Cupim e que se encontra na Casa de Apoio falando 

ao contrário. E convidou os vereadores para realizar uma visita in loco, para realmente ver qual a realidade 

da referida Casa. Disse que não pode ficar até o final da reunião com o Executivo e pediu informações de 

como ficou definido sobre a Região do Guajará a respeito da demanda das ilhas que estão descendo. Falou 

ainda sobre a madeira que foi apreendida na região do Distrito de Boa Vista do Cuçari e cobrou investigação 

para saber o destino da referida madeira e punir os responsáveis, segundo o parlamentar tal madeira poderia 

beneficiar os trapiches das comunidades que estão enfrentando o período das enchentes. Também 

mencionou o quanto está confiante com relação a reunião que os nobres tiverem junto ao ITERPA. Por fim 

também solicitou informações sobre a criação da comissão que irá ouvir os anseios da população na região 

da Reserva Extrativista Renascer.  Em seguida agradeceu e finalizou.  Usou da palavra o vereador Elias 

Ferreira Campos. Desejou bom dia. Saudou a todos. Falou sobre a reunião com o Poder Executivo e expôs 

que saiu um pouco frustrado pelo fato de algumas perguntas não serem respondidas. Expressou que sentiu 

falta da presença dos demais vereadores reivindicando explicações mais assertivas do Poder Executivo, 

segundo ele era o momento que os parlamentares tinha para pressionar o executivo quanto a questão da 

manutenção do município e citou o momento de desespero vivido referente ao período das enchentes. O 
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vereador disse que faltou mais cobranças ao Secretário M. de Obras e respostas do mesmo, citou a questão 

da madeira levantada pelo vereador Hugo Roberto. Solicitou a palavra o vereador José Benedito da Silva 

Furtado para falar que faltou respostas do Poder Executivo no momento em que o presidente insistiu 

quanto a licitação referente a tributação, que irá trazer recursos para o município, assunto de extrema 

importância e se encontra parado. O vereador Elias Ferreira Campos continuou seu discurso falando 

sobre a questão levantada pelo vereador Agnaldo Teles Magno sobre licitações desertas, o mesmo 

expressou que quando é de interesse do Município para resolver, a Lei permitir que o município realizar 

Dispensa de Licitação. Também falou que fica de aprendizado a reunião e que independente de lado, os 

vereadores estão representando o povo, que é a principal função dos mesmos. Mencionou sobre uma 

invasão de terras na frente da Prefeitura, o vereador falou que foi procurado por pessoas que já possuem 

casas no local e pronunciou sobre a preocupação que essas pessoas jogam responsabilidades aos nobres. 

Falou que entende que o Prefeito vai defender o interesse que é do município e o Juiz dá a sentença e 

cumpra-se. Se reportou a fala do Prefeito na reunião quanto a questão da crescente violência e uso de drogas 

no município e observou o Projeto de Lei vetado no ano anterior que tratava desse assunto, o vereador falou 

ainda que os parlamentares precisam sentar para debater os assuntos de interesses do município e que é 

necessário também focar nos assuntos relacionados a vereança – fiscalização, legislação e julgamento de 

contas públicas, para que os nobres possam a ajudar o município a se transformar, caso contrário vão ficar 

repetindo os mesmos erros do ano anterior. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 

Ozires Miranda Queiroz. Cumprimentou a todos e desejou bom dia. Pediu proteção a Deus. Iniciou 

falando sobre a audiência pública que tratou da saúde pública no município e disse acreditar ser produtiva 

no debate. O vereador fez observância que com a pauta elaborada para a audiência, ficou pouco assunto a 

ser debatido. Expôs que em toda audiência pública realizada, depois do debate são feitos os 

encaminhamentos, que segundo o vereador se não o fizer, a audiência não tem êxito. Falou que ao seu ver 

a audiência terminou de forma errada, devido aos encaminhamentos que eram para ser feitos, o vereador 

José Antônio disse que iria reunir todo material e levar ao Ministério Público, o vereador disse que não tem 

objetivo e ao chegar no Ministério Público vai ser engavetado. O vereador sugeriu como proposta marcar 

um dia para discutir o que de fato poderá ser feito para declarar ou que seja encaminhado ofício aos setores 

para apresentarem suas propostas para que seja declarado, quais os equipamentos que estão faltando e o 

que precisa ser melhorado, possibilitando os vereadores correr atrás dos deputados. Destacou que muitos 

nobres estão preocupados com o maquinário, esquecendo-se do principal que é a saúde pública. Mencionou 

que a Secretaria de Meio Ambiente havia recolhido os animais soltos nas ruas. O vereador relatou que 

alguém soltou os animais e no dia anterior amanheceu animais amarrados em frente à Escola Pretextato. 

Observou que a assistência tem que ser contínua. Falou que a vigilância tem que tomar providências quanto 

aos cachorros nas vias públicas, trabalhar em campanhas que conscientizam as pessoas para zelarem quanto 

aos seus animais. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra a vereadora Helenilce Guedes 

Pereira. Saudou a todos. Desejou bom dia. Agradeceu a Deus. Expressou sua tristeza diante da população, 

por não se fazer presente na audiência pública e recorrer aos seus direitos. A vereadora fez apelos que 

quando for lançado convite de audiência pública a população possa comparecer, para que a palavra e os 

pedidos dos vereadores possam ser reforçados. Mencionou sobre seu ofício encaminhado a Defesa Civil e 

na oportunidade da reunião, colocado junto ao Poder Executivo, o mesmo respondeu que conseguir 1.000 

cestas básicas para o povo da região Guajará, Porto Franco e ribeirinhos não soluciona o problema, a 

vereadora expôs o quanto ficou surpresa com a resposta e declarou que uma cesta básica que vá atender um 

dia uma família, faz com que essas pessoas sejam solidárias sempre e fez apelos ao Executivo para que 
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atendam a solicitação do seu ofício. Relatou o caos enfrentado por praticamente todas famílias ribeirinhas 

estão com as casas no fundo, a vereadora observou que não vê distribuição de madeiras, cordas para a 

comunidade do Guajará. Citou que é de competência de a Defesa Civil suprimir essas necessidades e pediu 

aos nobres para reforçar sua solicitação. Também falou sobre os animais nas ruas e mencionou que no 

Distrito de Santa Maria do Uruará, um ex-agente de saúde lhe colocou que existe um projeto de castração 

de cachorros para que não venham ter uma epidemia, a mesma ainda declarou que é o que está acontecendo 

no município e pediu união aos vereadores para que esse Projeto seja realizado. Em seguida agradeceu e 

finalizou. Usou da palavra o vereador José Antônio Magno da Rocha. Desejou bom dia. Cumprimentou 

a todos. Falou que ouviu atentamente todos os discursos e disse que as críticas são para melhorar os seus 

trabalhos. Destacou sobre seu requerimento nº 014/2022 que faz solicitação de Audiência Pública para 

tratar da segurança Pública no município, tendo como objetivo principal: Discutir alternativas para melhorar 

a segurança pública e combater o índice de criminalidade no município. Também falou sobre o 

Requerimento nº 017/2022 que requer audiência pública para tratar de municipalização do trânsito no 

município. A mesma teria como objetivo principal: Discutir a implantação da municipalização do trânsito 

no município. Mencionou sobre a audiência pública e expressou a falta de presença da população em 

acompanhar os debates, assuntos de extrema importância. Expôs a preocupação de elaborar a pauta para a 

audiência, segundo ele eram perguntas de seu anseio em perguntar aos convocados para audiência e que 

são responsáveis pela saúde no município. O parlamentar parabenizou a equipe pelos esclarecimentos, tanto 

por parte da SESPA, quanto do município. O mesmo ainda citou que um dos problemas está relacionado 

as cotas, devido ao censo está defasado, o último foi realizado no ano 2010. Relatou que como vereador, 

fez as suas sugestões de encaminhamento e cabia a quem estivesse conduzindo a audiência acatar ou não 

suas sugestões, que seriam: 1) Integrar a outros municípios que estão passando pelos mesmos problemas; 

2) Encaminhar aos órgãos: Ministério Público, SESPA – Estadual, Secretaria de Planejamento do Estado e 

entre outros órgãos de interesse, o requerimento que deu origem a audiência pública, Ata e lista de presença 

da audiência pública e o levantamento dos números de casos do tratamento fora do domicilio e 3) Os 

vereadores usar a força do mandato para soluções junto ao Governo Estadual e Federal. Por fim, informou 

ao Regiões Guajará e Tamuataí, que no sábado, dia 30/04, haverá reunião juntamente com o Presidente da 

Câmara, Presidente da Colônia Z-31 e ICMBio, para tratar do Acordo de Pesca nas referidas regiões.  Em 

seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Magno. Desejou bom dia. 

Cumprimentou a todos. Iniciou dizendo que foi procurado pelo vereador da cidade de Santarém Sr. Weliton 

Lira, onde o mesmo lhe propôs para juntamente com os parlamentares de Prainha e Santarém, aproveitar o 

período eleitoral, chamar a atenção dos candidatos e provocar uma audiência pública para discutir sobre a 

estadualização da estrada que liga Santa Maria/Guaraná. O nobre parlamentar ainda mencionou que está 

fazendo articulação para conseguir uma máquina de ultrassom para a U.M.S Wilson Ribeiro. Em seguida 

fez seus agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. Desejou 

bom dia. Agradeceu a Deus. Saudou a todos. Falou que foi produtiva a audiência pública que tratou sobre 

a Saúde Pública no município. Mencionou ser espantoso o número de pessoas na fila de espera para o 

tratamento fora do domicílio, o vereador lamentou tal situação. O mesmo citou que as soluções se encontra 

na cidade de Santarém, mais precisamente na Regional, na Capital Belém, no Ministério público e 

expressou acreditar na justiça. Também mencionou que a SESPA relatou que é um dos maiores problemas 

é o aumento da população. O nobre parlamentar enumerou que o município possui 23 mil eleitores e 

oficialmente 29.350 habitantes, sendo mais de 10 mil alunos sem título eleitoral, sendo que um dos maiores 

problemas é a distribuição do recurso financeiro e das cotas para atendimento da saúde ser baseado pela 
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quantidade da população, sendo que o Censo Demográfico está estagnado, segundo o vereador a população 

atual do município é 40 mil habitantes. Falou ainda sobre a reunião com o Poder Executivo e expôs que 

Poder Legislativo é atuante, que os parlamentares estão para cobrar, questionar e buscar soluções para as 

suas demandas. Noticiou que algumas pessoas da comunidade Bom Jesus estavam à procura de uma 

parceria para chegar até o Prefeito, pois corriam em busca de ajuda para resolver os problemas da escola 

da comunidade e o vereador informou que está conseguindo 350 carteiras através do Deputado Ozório para 

atender as escolas que estão necessitando. O parlamentar declarou que irá até a comunidade Ipiranga, olhar 

in loco a situação preocupante vivida pelos moradores e convidou os demais vereadores. Expressou o querer 

de trabalhar pelo bem do povo, que tanto necessita. Convocou os parlamentares a definir a data da audiência 

pública com a Empresa Equatorial Energia, para fazer os encaminhados dos ofícios. Por fim, falou que foi 

definido a reunião com os deputados da região e citou a agenda dos deputados Priante e Ozório Juvenil, no 

dia 14 de maio, no município. Em seguida agradeceu e finalizou. Não havendo mais quem fizesse uso da 

palavra, passou para a Ordem do dia: Foram apresentadas as seguintes matérias para aprovação: 

Requerimento nº 011/2022 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha solicitando o aterro na área 

da Estrada que dá acesso a localidade Retiro, região do Itamucuri, zona rural do Município de Prainha/PA; 

que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 016/2022 de autoria 

do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja encaminhado ao Sr. Dimas Castro Filho Guimarães 

Filho, Secretário M. de Obras, Viação e Urbanismo do Município de Prainha, convidando-o a se fazer 

presente na Câmara de Vereadores, dentro dos prazos regimentais,  a fim de participar de audiência pública, 

preferencialmente no turno matutino, a fim de apresentar, ao Poder Legislativo, explicações acerca dos 

trabalhos da Secretaria pela qual responde, no momento, como exemplo, a manutenção e recuperação das 

vias públicas da sede do Município, comunidades, estradas e ramais, problemas relacionados a iluminação 

pública e outras que dizem respeito as funções de responsabilidade dessa Secretaria; que colocado em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 009/2022 de autoria da vereadora 

Helenilce Guedes Pereira requerendo audiência pública, em data a ser definida, com o objetivo de tratar 

dos assuntos referentes à Iluminação Pública do Distrito de Santa Maria do Uruará, bem como convidar o 

Poder Executivo, instituições e empresas terceirizadas, inerentes à atividade, que possam prestar 

esclarecimentos acerca dos projetos de investimento e procedimentos atualmente adotados para a solução 

dos problemas inerentes ao tema supracitado. Requerimento nº 010/2022 de autoria da vereadora Helenilce 

Guedes Pereira solicitando a Expansão de Sistema de Abastecimento e Tratamento de água, no bairro do 

Bacabal, Distrito de Santa Maria do Uruará, neste Município; que colocados em discussão e votação, foram 

aprovados por unanimidade. Requerimento nº 011/2022 de autoria do vereador José Benedito da Silva 

Furtado requerendo a construção de Trapiche de embarque e desembarque no Distrito de Boa Vista do 

Cuçari, município de Prainha/PA. Requerimento nº 012/2022 de autoria do vereador José Benedito da Silva 

Furtado requerendo a conclusão da Praça com Academia ao ar livre na comunidade de Espírito Santo – Rio 

Tamuataí, zona rural do município de Prainha/PA; que colocados em discussão e votação, foram aprovados 

por unanimidade. Requerimento nº 017/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha 

solicitando audiência pública para tratar de municipalização do trânsito em nosso município, desta forma o 

tema sugerido é: “trânsito legal, uma responsabilidade de todos”. A mesma teria como objetivo principal: 

Discutir a implantação da municipalização do trânsito em nosso município; que colocado em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 005/2022 de autoria do vereador Agnaldo Teles 

Magno solicitando reforma da U.M.S. Wilson Ribeiro incluindo a parte elétrica, esgoto e telhado do prédio 

– Sede, neste município; que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Nestes 
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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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