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ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA 

VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 

Aos dezessete dias do mês de maio 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 dezoito horas o Senhor Presidente Orivaldo 

Oliveira Ferreira autorizou a chamada dos Senhores Vereadores, estavam presentes os vereadores: Agnaldo 

Teles Magno, Enoc Pereira do Nascimento, 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. 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 – 5:12 - que diz: “Mas, sobretudo, meus irmãos, 

não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento; mas que a vossa palavra 

seja sim, sim e não, não; para que não caias em condenação. ” 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: Requerimentos nº 004/2022 e nº 005/2022 de autoria 

do vereador Sebastião Góes Furtado Filho; Requerimento nº 004/2022 de autoria do vereador Ewerton 

Pacheco Jardim; Requerimentos nº 019/2022 e nº 020/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da 

Rocha e Justificativa de ausência em Sessão Ordinária – dia 17/05, do vereador Elias Ferreira Campos. O 

vereador José Benedito da Silva Furtado fez uso da palavra para solicitar requerimento verbal solicitando a 

reforma do Trapiche Municipal, na sede do Município. Também fez uso da palavra o vereador Orivaldo 

Oliveira Ferreira para acrescentar que o referido requerimento seja assinado por todos os vereadores. Não 

havendo que fizesse uso da palavra, passou-se para o Grande Expediente: Usou da palavra o vereador 

Enoc Pereira do Nascimento. Agradeceu a Deus pela oportunidade. Cumprimentou a todos e desejou boa 

noite. O vereador iniciou expressando sobre as conquistas recebidas para o município de Prainha e citou que 

esteve presente na entrega de um trator agrícola para o município. Mencionou sobre a entrega de enxovais 

para as grávidas e as Carteiras de Identidades. O parlamentar agradeceu a Gestão Municipal e ao Deputado 

Hilton Aguiar, pelas parcerias e atendimentos aos benefícios para as comunidades. Relatou que o Deputado 

o informou que em breve sairá a ordem de pagamento para aquisição de duas ambulanchas destinadas aos 

Distritos: Boa Vista do Cuçari e Santa Maria do Uruará. Também citou que a Deputada Estadual Elenilce 

prometeu serviços destinados para os Distritos: Boa Vista do Cuçari e Santa Maria do Uruará, sede e 

comunidade do Cupim, margem esquerda do município e 1.500 Kits de enxovais para as grávidas das 

comunidades; Itamucurí, Ipanema e Distrito de Boa Vista do Cuçari. O parlamentar fez seus agradecimentos 

e finalizou.  Usou da palavra o vereador Ewerton Pacheco Jardim. Desejou boa noite. Saudou a todos. 

Fez reivindicações quanto ao regulamento dos valores de passagens de transporte fluvial de passageiros no 

município de Prainha e citou que é de competência do município fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços 

públicos. Declarou ainda que está defendendo os direitos da população. Solicitou informações do andamento 

sobre a criação da comissão que ficou encaminhado na audiência pública da comunidade Santa Cruz referente 

a Reserva Extrativista Renascer. Falou ainda sobre seu Requerimento nº 004/2022 que solicita a viabilização 

junto ao Governo do Estado o retorno das aulas na modalidade de Ensino Médio na comunidade Igarapé 

Açu, Região de Santa Maria do Uruará. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 

Hugo Roberto Rebelo Rocha. Desejou boa noite. Agradeceu a Deus. Cumprimentou a todos. Corroborou 
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com fala do vereador Ewerton Pacheco sobre o aumento das passagens fluviais na esfera municipal, no 

quanto prejudica a população. Mencionou que esteve em visita na Casa de Apoio – Cidade de Santarém e 

expressou sua tristeza pela situação lamentável que a Casa se encontra: sem bebedouro adequado, 

ventiladores e panelas para fazer refeições. O vereador citou que irá apresentar requerimento solicitando 

aquisição de 05 (cinco) ventiladores para tentar suprir as necessidades das pessoas que vão para a referida 

Casa. Fez reivindicações a Secretária de Educação em exercício Srª. Narley Azevedo referente aos ônibus 

escolares na margem direita do município. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 

José Benedito da Silva Furtado. Desejou boa noite. Cumprimentou a todos. Iniciou citando que percorreu 

uma parte do interior, região de várzea do município e fez cobranças quanto a reforma parada do Posto de 

Saúde da comunidade Santíssima Trindade. O vereador expressou ainda sua felicidade pelo retorno as aulas 

na comunidade. Fez agradecimentos ao Poder executivo por atender à solicitação de cordas que a região do 

Guajará estava necessitando. Após corroborou com a fala do vereador Hugo Roberto em relação a Casa de 

Apoio na cidade de Santarém e destacou ser grave a situação vivida pelas pessoas que vão para o local, sem 

o mínimo atendimento adequado e falta de alimentação. Contribuiu ainda convidando os vereadores para 

fazer uma visita in loco. O parlamentar ainda reforçou a fala do vereador Ewerton Pacheco sobre a criação 

da comissão para está presente na região da Reserva Extrativista e solicitou para que seja definido ainda essa 

semana a comissão, para assim os vereadores possibilitar respostas a população. Por fim falou que também 

não se tem respostas sobre o Acerto feito na reunião com o ITERPA na cidade de Santarém. Em seguida fez 

seus agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o vereador José Antônio Magno da Rocha. Saudou a 

todos. Desejou boa noite. Mencionou sobre o problema de falta de água para consumo na sede do município, 

o mesmo disse que encaminhou expediente aos órgãos responsáveis no qual solicita água de boa qualidade 

para a população. O parlamentar ainda informou que para atendimento de imediato foi realizado a retifica de 

uma bomba e assim possibilita a destruição da água aos consumidores. Também falou que irá provocar 

audiência pública para tratar do referido assunto. Relatou a presença do deputado Ozório Juvenil no 

município e informou que foi protocolado junto ao mesmo documentos referentes a audiência pública que 

tratou da saúde pública do município, para que o deputado pudesse interceder juntamente ao Estado soluções 

que venha sanar a espera na fila de tratamento fora do domicílio, segundo o vereador algumas medidas já 

foram tomadas, mas que se precisa fazer mais. Disse ainda que esteve presente na entrega do trator agrícola 

na comunidade do Açu e expressou o quanto é importante as parcerias políticas para trazer melhorias ao 

município. Destacou o aprendizado em acompanhar o vereador Orivaldo Oliveira em sua agenda e declarou 

ainda que quem lucra é a população. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 

Sebastião Góes Furtado Filho. Cumprimentou a todos. Desejou boa noite. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade. Leu uma passagem da Bíblia que está Salmos 40:1-3. Destacou a importância de todas as 

conquistas para o povo e o quanto os vereadores fazem sua parte. Parabenizou o Sr. Juvenal pelo trabalho 

nas estradas, tentando amenizar a situação difícil de quem trafegas as estradas da margem direita do 

município. Declarou que no verão será realizado um trabalho de melhor qualidade para a região. Se colocou 

à disposição da população, o vereador ainda expressou o Poder Legislativo e Executivo lutarem em busca de 

desenvolvimento para o município e que todos os benefícios possam chegar até as comunidades mais 

distantes. Em seguida fez seus agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles 

Magno. Desejou boa noite e cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus. Iniciou falando que é um momento 

de articulações para região, devido ao ano eleitoral. Destacou o empenho de cada parlamentar e expressou 

ter mais esperança de dias melhores e mais conquistas para o município. O vereador expôs que está 

trabalhando em buscar de propostas, benefícios, emendas e recursos para melhorar a situação do município 
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de Prainha. O parlamentar declarou que a política é um instrumento de transformação, que trata o bem comum 

e que os benefícios conquistados para o município vem através da política, onde a mesma está inserida em 

todos os contextos da vida do cidadão. Fez apelos ao povo para refletir, antes de decidir em quem apoiar. Em 

seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. Desejou boa 

noite. Saudou a todos. Iniciou falando sobre a pista de pouso do município de Prainha, que a mesma não 

oferece estrutura de pouso de aeronave, oferecendo riscos de acidente. O parlamentar relatou que no dia 

14/05, na chegada do Deputado Estadual Ozorio Juvenil, o piloto ao pousar passou por uma situação 

alarmante de perigo, freando a aeronave praticamente dentro do mato. Segundo o vereador ao tomar 

conhecimento pediu para o piloto pousasse na pista do Distrito de Santa Maria do Uruará, pois tinha melhores 

condições. Mencionou ainda que o chefe da garagem tem que ter consciência de que não se pode fazer 

eventos em cima da pista e declarou ser necessário cercar a pista de pouso para manter em boas condições 

de pouso. Fez críticas à Gestão Municipal por não tomar providências em regularizar a pista de pouso da 

sede do município de Prainha. Falou que irá solicitar audiência pública com o Secretário de Transporte para 

discutir a medida de cercar a pista de pouso do Distrito de Santa Maria do Uruará. O vereador fez 

reinvindicações quanto à segurança pública no município de Prainha e informou que o Governador 

determinou a vinda de um delegado de carreira fixo para o município. Citou o quanto o tráfico é prejudicial 

e perigoso no Distrito de Santa Maria do Uruará, segundo mesmo chega ser alarmante e afirmou que com a 

chegada do Delegado essa situação vai melhorar. O parlamentar determinou a Secretária da Casa de Leis 

fazer o ofício a ser encaminhado ao Secretário de Saúde solicitando informações sobre a Casa de Apoio na 

cidade de Santarém e no teor do ofício que seja solicitado também as razões pela qual o secretário não se fez 

presente na reunião, dia 14/05, para discutir a questão saúde púbica juntamente o Deputado. O vereador ainda 

informou que o Deputado Ozorio se comprometeu em trabalhar para a vinda do barco Papa Francisco no 

município de Prainha, para tentar amenizar a espera do tratamento fora do domicilio e de conseguir um carro 

para atender a Unidade de Saúde do Distrito de Santa Maria do Uruará e região. Também determinou a 

Secretária da Câmara encaminhar oficio pra Secretária de Educação em exercício Srª. Narley Azevedo para 

se fazer presente na Casa de Leis e apresentar explicações aos vereadores quanto a situação precária dos 

ônibus escolares e a falta de combustível para os mesmos funcionarem. Por fim, agradeceu ao vereador José 

Antônio por lhe acompanhar em sua agenda: Café da manhã no diretório do partido, reuniões: na Colônia de 

Pescadores Z-31, no Chicaiá – divisa Prainha/Almeirim e no Distrito de Santa Maria do Uruará. Também 

agradeceu ao Presidente da Colônia de Pescadores pelo apoio. Destacou o compromisso que o Deputado 

Ozorio Juvenil tem com a população de Prainha. Citou ainda a fala do Deputado Priante para que o Prefeito 

Municipal conclua o que já foi encaminhado para o município. Mencionou a entrega do trator agrícola para 

a comunidade do Açu. Fez seus agradecimentos 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 

006/2022 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno solicitando rampa de embarque e desembarque de 

lanchas e para a utilização dos pescadores, nas proximidades da fábrica de Gelo da Colônia Z-31, sede do 

município de Prainha. Requerimento nº 007/2022 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno solicitando 

que seja encaminhado ao Exmo. Sr. Davi Xavier de Moraes – Prefeito Municipal de Prainha, solicitando a 

substituição de Ponte em madeira por Aterro, na localidade denominada Petrópolis na sede do município de 

Prainha-PA; que colocados em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 

001/2022 de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz requerendo a construção de 01 (um) trapiche em 

madeira de lei, medindo 11 (onze) metros de comprimento e 03 (Três) metros de largura, na Vila Canaã, rio 

Vira Sebo; que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 005/2022 
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de autoria do vereador Ewerton Pacheco Jardim requerendo que seja regulamentado na esfera municipal a 

fixação dos valores de passagens de transporte fluvial de passageiros, no município de Prainha-PA; 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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