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ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

 

Aos dezoito 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 vinte 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, Helenilce Guedes Pereira, 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 João – 20:31 - que diz: 

“Estes, porém, foram escritos, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, 

tenhais vida em seu nome.” 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 Circular nº 010/2022 – CMP/GP Assunto: Convite para participar da audiência 

pública que irá tratar dos assuntos: “O papel do município de Prainha junto a Empresa Equatorial Energia e 

a falta de instalações necessárias para o uso de energia em domicílio rural no Distrito de Santa Maria do 

Uruará e região, no município de Prainha. E iluminação pública no Distrito de Santa Maria do Uruará e 

região, no município de Prainha. A ser realizada no dia 20 de maio de 2022, às 09:30, na Arena Klan, no 

Distrito de Santa Maria do Uruará. Ofício Circular nº 012/2022 – CMP/GP Assunto: convite para participar 

da audiência pública que irá tratar da municipalização do trânsito, no município de Prainha, a ser realizada 

no dia 19 de maio de 2022, às 14:30, no Plenário Francisco Batista de Siqueira, nesta Casa de Leis. 

Requerimentos nº 017/2022 e nº 018/2022 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado. 

Requerimento nº 014/2022 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha. Requerimento nº 019/2022 

de autoria do vereador Elias Ferreira Campos. Projeto de Lei Municipal nº 001/2022, de 10 de maio de 2022, 

que dispõe sobre o Plano Municipal de Prevenção, Repressão ao Tráfico e ao uso indevido de substâncias 

entorpecentes e dá outras providências. Requerimento nº 021/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira 

Campos. Moção de Pesar à família do vereador Enoc Pereira do Nascimento, pelo falecimento de sua avó 

Sra. Maria das Graças Pereira da Silva, ocorrido no dia 17 de maio de 2022. Não havendo que fizesse uso da 

palavra, passou-se para o Grande Expediente:  Usou da palavra o vereador Sebastião Góes Furtado 

Filho. Cumprimentou a todos e desejou boa noite. Iniciou fazendo uma leitura da Bíblia que está em Salmos 

37:23-25. Após agradeceu a Gestão Municipal por atender ao pedido de dois maquinários: Uma pá 

carregadeira e uma caçamba, para trabalhar nas estradas da margens direita, de forma a amenizar um pouco 

o sofrimento de quem trafega as estradas. Fez reivindicações quanto a Escola da comunidade Pirisca, região 

do Itamucurí e sobre a encanação da comunidade Jupindá, região do Distrito Pacoval. Em seguida fez seus 

agradecimentos e finalizou.  Usou da palavra o vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha. Desejou boa noite. 

Saudou a todos. Agradeceu a Deus. Começou expondo sobre seu Requerimento nº 013/2022 que faz 

solicitação de construção de Matadouro na comunidade Mucambo, região do Itamucurí. O nobre vereador 

relatou a situação precária que se encontra a ambulância da região Itamucurí, segundo ele a mesma está sem 

freio e propensa a acidentes e solicitou providências por parte do Secretário M. de Saúde. Mencionou que 

até o momento ainda não atenderam o requerimento do vereador Sebastião Góes que solicita a Construção 
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do elevado da caixa d’água da comunidade da Pirisca, região do Itamucurí, segundo o vereador o atual 

elevado traz riscos a vida dos moradores. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 

Ewerton Pacheco Jardim. Cumprimentou a todos e desejou boa noite. Agradeceu a Deus. Iniciou fazendo 

esclarecimentos quanto a fixação dos valores de passagens de transporte fluvial de passageiros, o segundo 

disse que está reivindicando os valores nos trechos Prainha/Distrito de Santa Maria do Uruará que estão 

excessivos. Parabenizou os esforços do Sr. Juvenal nos trabalhos das estradas na margem direita do 

município. Voltou a solicitar a criação da comissão para tratar dos assuntos na Reserva Extrativista Renascer 

e por fim, convidou a população para participar da Audiência Pública a ser realizada no dia 20 de maio de 

2022, na Arena Klan, no Distrito de Santa Maria do Uruará. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da 

palavra a vereadora Helenilce Guedes Pereira. Desejou boa noite. Cumprimentou a todos. A parlamentar 

fez convite a população para participar da audiência pública no dia 20 de maio, com a Empresa Equatorial 

Energia no Distrito de Santa Maria do Uruará. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador José Benedito da Silva Furtado. Saudou a todos. Desejou boa noite. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade. Iniciou parabenizando aos parlamentares que estão trabalhando na revisão do Regimento 

Interno da Casa Legislativa e informou que após fechar a revisão do Regimento, inicia-se a revisão na Lei 

Orgânica do Município de Prainha. O parlamentar fez reivindicações quanto a U.M.S Wilson Ribeiro, 

segundo o mesmo o hospital não está realizando os exames essenciais como o hemograma. Justificou a 

solicitação do seu requerimento que requer a aquisição um carrinho de limpeza hospitalar destinado ao 

profissional de serviços gerais que atua na área do ambulatório da U.M.S. Wilson Ribeiro e pediu apoio para 

aprovação. Também fez convite à população da margem direita para participar da audiência pública dia 20/05 

no Distrito de Santa Maria do Uruará. Em seguida fez seus agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o 

vereador José Antônio Magno da Rocha. Saudou a todos. Desejou boa noite. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade. Iniciou sua fala convidando a população a se fazer mais presente na Casa Legislativa para 

acompanhar e fazer reivindicações em conjunto com os vereadores. Fez ainda convite a sociedade em geral 

para participar da audiência que irá tratar da municipalização do trânsito no município de Prainha, dia 19/05, 

às 14:30, no Plenário Francisco Batista de Siqueira, nesta Casa de Leis. Agradeceu aos parlamentares pela 

aprovação do seu requerimento n° 019/2022 que faz a solicitação de Projeto Arquitetônico e Orçamentário 

de um hospital para a sede do município e requerimento n° 020/2022 que requer ao Prefeito Municipal 

informações acerca se já existe um terreno direcionado a construção do referido hospital. O vereador também 

falou sobre o seu Projeto de Lei n° 001/2022 que dispõe sobre a obrigatoriedade de as agências bancárias 

instaladas no município de Prainha disponibilizarem um funcionário para atendimento aos idosos e às pessoas 

com deficiência junto aos terminais de atendimento. Agradeceu ao vereador Elias Campos pela apresentação 

do Projeto de Lei nº 001/2022, de 10 de maio de 2022, que dispõe sobre o Plano Municipal de Prevenção, 

Repressão ao Tráfico e ao uso indevido de substâncias entorpecentes e dá outras providências, o parlamentar 

deixou seu apoio para aprovação. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo 

Teles Magno. Desejou boa noite e cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus. Se solidarizou com a família 

do vereador Enoc Pereira do Nascimento pelo falecimento de sua avó Sra. Maria das Graças Pereira da Silva. 

Também se solidarizou pela família da Enfermeira Conceição pelo falecimento do seu irmão José Domingos. 

Reforçou o convite da audiência pública sobre o tema em pauta: municipalização do trânsito no município 

de Prainha, provocada pelo vereador José Antônio Magno. Em seguida fez seus agradecimentos e finalizou. 

Usou da palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. Desejou boa noite. Saudou a todos. Iniciou falando 

que ouviu atentamente o discurso de cada parlamentar que passou pela Tribuna e observou o quanto foi 

produtiva a Semana de Sessão. Reforçou o convite para audiência pública que irá discutir a municipalização 
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do trânsito. O mesmo também convidou a população da margem direita para se fazer presente na audiência 

pública no Distrito de Santa Maria do Uruará que irá debater os temas: “O papel do município de Prainha 

junto a Empresa Equatorial Energia e a falta de instalações necessárias para o uso de energia em domicílio 

rural no distrito de santa Maria do Uruará e região, no município de Prainha”. E “Iluminação pública no 

Distrito de Santa Maria do Uruará e região, no município de Prainha”. O parlamentar ainda expressou que 

os vereadores estão fazendo sua parte e que o Governador Helder Barbalho determinou a vinda do Barco 

Hospital Papa Francisco para região do Baixo Amazonas. Por fim, felicitou os vereadores que estavam 

trabalhando na reformulação do Regimento Interno da Casa de Leis. Em seguida agradeceu e finalizou. Não 

havendo quem fizesse uso da palavra no grande expediente, passou para a Ordem do dia: Foram 

apresentadas as seguintes matérias para aprovação: Requerimento nº 015/2022 de autoria do vereador José 

Benedito da Silva Furtado requerendo em caráter de urgência a contratação de um profissional técnico de 

enfermagem para a comunidade Ipiranga, rio Guajará, zona rural do município de Prainha-PA. Requerimento 

nº 016/2022 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo a construção 01 (um) Posto 

de saúde na comunidade Ipiranga, localizada na região do Guajará, no município de Prainha-PA; que 

colocados em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 012/2022 de autoria 

do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha requerendo a aquisição de 05 (cinco) ventiladores e 02 (dois) jogos 

de panelas para a Casa de Apoio de Saúde de Prainha, no município de Santarém-PA. Requerimento nº 

013/2022 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha requerendo a construção de Matadouro na 

comunidade Mucambo, região do Itamucuri, zona rural do município de Prainha-PA, que colocados em 

discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 018/2022 de autoria do vereador 

Elias Ferreira Campos requerendo que seja encaminhado ao Exmo. Sr. Davi Xavier de Moraes, com cópia 

para a Sr.ª. Narley Sagia Azevedo Dib, Secretária M. de Educação, em exercício, do município de Prainha, 

solicitando que seja informado a esta Casa de Leis, com a maior brevidade possível, quais providências estão 

sendo tomadas com vistas a aplicação de penalidades às empresas, que realizaram os trabalhos de melhorias 

na Escola M. São Tomé, a mais ou menos, 01 mês e meio, considerando que os trabalhos de pintura ocorreram 

no último mês de abril/2022, e, os problemas já estão todos apostos, novamente. Requerimento nº 020/2022 

de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja encaminhado ao Exmo. Sr. Davi Xavier 

de Moraes, com cópia para a Sra. Narley Sagia Azevedo Dib, Secretária M. de Educação, em exercício e Sr. 

Abraão Nascimento, Secretário M. de Saúde, solicitando que seja informado a esta Casa Leis, com a maior 

brevidade possível, informações acerca de algumas questões dentro da área da educação e da saúde, que 

podem estar acontecendo, bem como que possam apresentar, as providências que estão sendo tomadas pelo 

executivo municipal, com vistas a resolução de tais situações, caso seja, de conhecimento dos mesmos, 

considerando tratar-se de informações que já se tornaram públicas e tem causado indignação e 

descontentamento entre os moradores da comunidade Lago Maçaranduba; que colocados em discussão e 

votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 002/2022 de autoria do vereador Ozires 

Miranda Queiroz requerendo a revitalização da praça municipal Argemiro Corrêa Lima, com implantação de 

equipamento de ginastica em material inox e luminárias em led, para a referida praça, na sede do município; 

que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 012/2022 de autoria 

da vereadora Helenilce Guedes Pereira solicitando o levantamento da rua Santa Maria, sendo os trechos da 

25 de janeiro à 14 de julho, que não estão asfaltados na Margem Direita do município. Requerimento nº 

013/2022 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira solicitando o Sistema de Abastecimento e 

tratamento de água, no bairro do Novo Planalto, em Santa Maria do Uruará, neste município; que colocados 

em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 018/2022 de autoria do 
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vereador José Antônio Magno da Rocha solicitando audiência pública para tratar do Sistema de 

Abastecimento de Água – COSANPA no município de Prainha, a mesma teria os seguintes temas, como 

pauta: A falta de água; qualidade da água fornecida; manutenção no sistema de distribuição da água; 

expansão da rede para outros bairros e retomada da obra do sistema de abastecimento iniciado no ano de 

2012; que colocado em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Parecer nº 002/2022, de 16 de 

maio de 2022 – Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final – Assunto: Projeto de Lei nº 001/2022 que 

dispõe sobre a alteração da redação do anexo II da lei nº 30, de 28 de dezembro de 2011 e dá outras 

providências. Parecer nº 003/2022, de 16 de maio de 2022- Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final 

– Assunto: Projeto de Lei nº 001/2022 que dispõe sobre a obrigatoriedade de as agências bancárias instaladas 

no município de Prainha disponibilizarem um funcionário para atendimento aos idosos e às pessoas com 

deficiência (PCD) junto aos terminais de atendimento, que colocados em discussão e votação, foram 

aprovados 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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