ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA

ATA DA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO
ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PRAINHA.
Aos treze dias do mês de julho 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 e 30 minutos o Senhor
Presidente Orivaldo Oliveira Ferreira autorizou a chamada dos Senhores Vereadores, estavam presentes os
vereadores: Agnaldo Teles Magno, Elias Ferreira Campos, Hugo Roberto Rebelo Rocha, José Antônio
Magno da Rocha, José Benedito da Silva Furtado, Orivaldo Oliveira Ferreira, 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 Atos 4:12 - que diz: “E
em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os
homens, pelo qual devemos ser salvos.”. 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 024, que após a leitura foi solicitado a inclusão de mais
comunidades ribeirinhas, sugestionada pelos vereadores e 026/2022 de autoria do Ver. José Antônio Magno
da Rocha. Franqueada a Palavra. Usou da Palavra o Vereador José Antônio registrou o seu Pesar em virtude
da morte do Cidadão Prainhense Alan que morreu depois de receber uma descarga elétrica, ocorrido na região
da Margem Direita; usou da palavra o vereador Agnaldo Magno. Solicitando requerimento verbal
direcionado a Coordenação da Defesa Civil Municipal, pedindo a inclusão das famílias que sofreram com os
deslocamentos das ilhas na região do Tamuataí, no Programa RECOMEÇAR do Governo Estadual. Não
havendo mais quem fizesse uso da palavra, passou-se para o Grande Expediente: Usou da palavra o
vereador José Benedito da Silva Furtado. Saudou a todos. Ressaltou a importância da Aprovação da Lei
Orçamentária; disse que esteve ouvindo atentamente em sessão anterior, a fala do Ver. Elias Campos ao se
tratar do cemitério Nossa Senhora das Graças, e em prol do mencionado convidou os Parlamentares a visitar
o local, onde diz estar em situação alarmante. Criticou a Coordenação da Defesa Civil e lamentou a ajuda
oriunda do Estado, que segundo ele, é muito abaixo do esperado, e citou a região do Guajará, que segundo
ele, sofreu bastante no período do inverno, com a movimentação das Ilhas e que não recebeu nenhum tipo
de auxílio. E questionou se ainda haverá ajuda humanitária na região. Detalhou sua ida na Capital do Estado,
mencionou que esteve na FUNASA cobrando através de Ofício os projetos do sistema Salta – Z, que
deveriam atender as comunidades ribeirinhas do município e se o município sanou com todas as pendências
que tinha quanto a prestação de contas relativas aos sistemas que já foram implantados e cobrou do Líder do
Governo respostas na próxima sessão. Mencionou sua visita ao ITERPA, para tratar dos limites de Terra
PRAINHA X ALMEIRIM e foi enfático em dizer que não devesse quanto município de Prainha/PA aceitar
perder terras para o município de Almeirim/PA, que essa luta tem mais de vinte anos; mencionou que durante
a reunião com doutor Bruno Conon, foi informado que depende apenas da regional de Santarém para que o
ITERPA venha até a região; e convidou o Poder Legislativo a tomar tal iniciativa. Disse ter estado na
Superintendência da Empresa Equatorial Energia para tratar da Inclusão das famílias no Programa Mais Luz
para a Amazônia, tratando diretamente com o Senhor Bressane e fez cobrança ao Senador Zequinha Marinho
para estar sendo atuante nessa causa e ainda cobrou quanto a aquisição de maquinários para o município e
como despacho obteve o valor de um milhão de quinhentos mil reais (R$ 1.500.000,00) destinada aos cofres
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públicos, para a aquisição das máquinas. Ressaltou que é importante retomar as visitas as comunidades
localizadas na área de reserva e organizar uma equipe comunitária para estar sendo levada até o Distrito
Federal e disse que o Senador Zequinha Marinho se colocou à disposição, bem como, juntar toda a
documentação necessária onde conste as Atas de Reunião já realizadas e abaixo-assinado para corroborar
com as reivindicações que serão realizadas. Relatou denúncias de um cidadão sobre a provável participação
corruptiva de parlamentares com recebimento de propina e que ele como parlamentar não acredita que isso
esteja acontecendo. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Hugo Roberto Rebelo
Rocha. Saudou a todos. Congratulou o vereador José Benedito pela conquista de Emenda Parlamentar. Disse
que se torna chato, fazer as mesmas cobranças em todas as sessões ao mencionar sobre a ambulância que
está danificada e a falta de medicamento no Posto de Saúde ambos da região de Itamucuri e cobrou mais
atuação do secretário Municipal de Saúde. Agradeceu a Gestão Pública municipal pelos trabalhos feitos na
estrada do Itamucuri - Margem Direita do município de Prainha, ao vereador Orivaldo pelo empenho na
disposição do maquinário e combustível. Mencionou seu requerimento sobre o aterro na estrada que dá
acesso à região de BAIXINHA que foi aprovado, e que segundo ele, ainda não foi executado pelo Poder
Executivo, e acrescentou dizendo que o problema não é difícil de solucionar e fez nova solicitação para dar
a trafegabilidade as pessoas e veículos. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador
Ozires Miranda Queiroz. Saudou a todos. Falou sobre o projeto da igreja adventista e parceiros no bairro
São Benedito. Agradeceu a parceria da Polícia Militar que realizou palestra através do 2º (segundo) tenente
JORGE ELIANDRO DA COSTA NUNES, e relembrou pontos que julgou importantes da palestra. Relatou
o não comparecimento do Conselho Tutelar. Mencionou palestra realizada pelo CREAS através da
palestrante Sr.ª Deise. Relatou que devido a palestrante da Secretária de Saúde está com suspeita de Covid19, não pode comparecer ao evento e ressaltou que o projeto se estenderá até a semana seguinte no bairro
São Benedito - COSANPA. Relatou sua preocupação com o retorno da contaminação com a COVID-19 e
suas variantes e solicitou que o Poder Legislativo retorne com a medidas preventivas no âmbito da CMP/PA.
Falou sobre a reunião realizada pelo Vereador Elias Campos na comunidade do Careta e mencionou que o
motivo que o levou a não estar, se deu pelo fato de o ramal está intrafegável e criticou a condução dos
trabalhos realizados nos ramais e estradas do município, que segundo ele, as máquinas devem concluir seus
trabalhos em determinada região e depois iniciar os próximos trabalhos de manutenção em outras localidades
e acrescentou dizendo que os colonos é que conhece suas áreas e que devem ser ouvidos antes de ser iniciado
qualquer trabalho de manutenção. E finalizou parabenizando os vereadores que desviaram de suas funções
para resolver problemas de manutenção das estradas e ramais de suas regiões. Fez críticas quanto a
continuidade das aulas na modalidade remota na comunidade do Careta e que não está ocorrendo a
distribuição do kit da merenda escolar. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador
Elias Ferreira Campos. Saudou a todos. Disse que em alguns dias vem acompanhando a fala do vereador
Hugo Roberto e que se sente de alguma forma incompetente, por não poder estar dando suporte na região
mencionada pelo vereador Hugo Roberto ao qual tem feito cobranças contínuas e solidarizou-se com o
Vereador pedindo mais atuação dos secretariados Municipais. Direcionou sua fala ao Vereador José Benedito
colocando-se à disposição para a visita ao cemitério Nossa senhora das Graças, o parabenizou pela ida ao
ITERPA, que segundo ele, é uma de suas angústias e que tem feito constantes cobranças no mesmo sentido
ao Gestor Municipal. E ressaltou que será realizado o senso demográfico e se nada for feito o município será
mais uma vez penalizado e ainda pela busca na inclusão das famílias ribeirinhas no Programa Mais Luz para
a Amazônia, e disse tem acompanhado as dificuldades desta parcela da população e ressaltou que está
finalizando o programa e até o presente momento não houve o atendimento das comunidades ribeirinhas do
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município de Prainha. Parabenizou o Secretário Municipal de Produção pela implantação do Programa
Alimenta Brasil - PAB, Programa Federal que compra a alimentação do agricultor rural, o que colabora para
o crescimento financeiro dos mesmos. Cumprimentou o Secretário Municipal de Saúde, pelo funcionamento
da máquina de Ultrassonografia e comprovou a realização dos exames na Unidade de Saúde Wilson Ribeiro.
Relatou a reunião que realizou na comunidade Fufunheco, com a presença de lideranças de outras
comunidades e ressaltou que as reclamações são as mesmas, e disse que confia o trabalho do Secretário de
Obras e que sempre que é necessário tem realizado as cobranças competentes ao mesmo. Cobrou suporte
técnico por parte da Secretária de Produção e da EMATER e ADEPARÁ para os pequenos agricultores que
precisam de orientações quanto a forma de conduzir suas plantações frutíferas. Em seguida, concedia a
palavra ao Ver. Ozires, mencionou uma visita em áreas de plantio de um cidadão e observou que as árvores
de açaí, fornecido ao mesmo, que é de açaí de primeira linha, não tem condições de prosseguir ser auxílio
técnico e lamentou. Em retomada, o vereador Elias Campos mencionou a luta de pequeno agricultor em
manter seu plantio, sem a parceria técnica. Expressou sua tristeza em ver que uma vasta área de terras do
município improdutiva. Criticou a prática do assistencialismo no município de Prainha e as críticas realizadas
nesse sentido. Relatou que após reunião com o Gestor Municipal ao qual tinha como pauta a informatização
dos Processos Administrativos de Arrecadação e controle de Tributos do município, e obteve resposta
positiva, no sentido de que está sendo preparado o processo licitatório para contratação da empresa que será
responsável pela informatização da arrecadação. Cobrou dos parlamentares a visita que seria realizada na
comunidade Pitanga, podendo ser programado juntamente com a Gestão Municipal para o mês de agosto.
Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Sebastião Góes Furtado Filho. Saudou a
todos. Fez leitura do texto bíblico que está em salmo 37, verso 33 e realizou um breve comentário. Agradeceu
ao Gestor municipal juntamente com o Líder de Governo e Deputados, que em uma articulação foi possível
a realização de Ação feita pelo Barco Papa Francisco, que considerou um serviço de relevância no Distrito
de Boa Vista do Cuçari. Parabenizou o Vereador Hugo Roberto. Mencionou os motivos pelos quais não
esteve presente nas sessões anteriores e disse que está na luta em prol da melhoria para o povo. Parabenizou
o Ver. Demétrio pelo auxílio nos trabalhos e manutenção da estrada na margem direita do município e
acrescentou dizendo que ainda há muito o que se fazer e que a luta deve continuar para melhorar o acesso a
população não somente na margem direita, mas em todas as estradas e ramais do município. Parabenizou o
vereador José Benedito no êxito de um milhão e meio de reais (1.500.000,00) e ao Governador pela
disponibilidade de seis milhões (6.000.000,00) de reais para a compra de maquinários. Em seguida agradeceu
e finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Magno. Saudou a todos. Justificou a falta em
sessão passada, devido a questões de saúde. Agradeceu a reivindicação da Casa de Vereadores atendida, no
que se trata do atendimento ambulatorial, que segundo ele, foi feito a contratação de uma médica que já está
atendendo no ambulatório da U. M. S. Wilson Ribeiro. Felicitou o funcionamento da máquina de ultrassom.
Mencionou as melhorias nas vias públicas, mas que ainda há locais que precisam ser feitos reparos, sendo
uma delas, a TV. Lauro Sodré, as ruas do Bairro São Sebastião, Ilhinha e limpeza das vias públicas com a
retirada do excesso de areias. Cobrou iluminação pública para a Sede e vilas do município de Prainha/PA.
Cobrou mais atuação da Polícia Civil Municipal quanto as ocorrências no município. E relatou que foi
informado que não está sendo realizado o Registro de Boletim de Ocorrência – BO na unidade policial.
Ressaltou a Audiência Pública que será realizada no dia 05 de agosto do presente ano. Agradeceu ao
Deputado Federal Henderson Pinto e ao Prefeito Municipal pela aquisição de ambulância para o distrito de
Santa Maria do Uruará. Usou da palavra o vereador José Antônio Magno da Rocha. Saudou a todos.
Mencionou os requerimentos de própria autoria apresentados na presente sessão, fazendo uma defesa e
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pedindo o apoio para a aprovação. Parabenizou o vereador José Benedito pela iniciativa de ter estado na
capital Belém/PA para buscar recursos para o município de Prainha. Direcionado sua fala ao vereador Ozires
Queiroz, o parabenizando pela iniciativa da Igreja Adventista com palestras no bairro da São
Benedito/Cosanpa. Agradeceu ao Gestor Municipal pela contratação de mais médicos para a U.M.S. Wilson
Ribeiro, que disse ser fruto de encaminhamentos feitos em audiências públicas. Mencionou críticas que vem
recebendo, no que competente ao andamento dos encaminhamentos feitos em audiências públicas, o que
rebateu apresentado resultados destes para na saúde do município e demais assuntos de relevância para a
sociedade prainhense. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo Oliveira
Ferreira. Saudou a todos. Rebateu as críticas feitas através das mídias sociais. Mencionou a relevância e
importância da aprovação da LOA. Em resposta ao convite de visitar as comunidades, firmou seu
comprometimento em realizar as visitas e em buscar parcerias para melhorar a trafegabilidade na região.
Mencionou que não poderá estar nos dias 20 e 21 de agosto e delegou aos Pares a responsabilidade de
acompanhar as Audiências Públicas que ocorrerão, onde será discutido e elaborado proposta que será
direcionada a Câmara de Vereadores, que se trata das Diretrizes para a elaboração da LDO e ressaltou a
importância da participação do Poder Legislativo na elaboração do Projeto de Lei. Sendo no presente mês,
nos dias 19 será no Pacoval, dia 20 na Boa Vista do Cuçari, 21 no Itamucuri, 22 em Santa Maria, 26 no
Jatuarana, 27 no Cupim de Baixo e no dia 29 de na Sede do Município onde ocorrerá na Câmara Municipal
de Prainha/PA. Ao ser concedida a palavra ao vereador José Benedito questionou como seria feito para que
a população ribeirinha pudesse estar participação das Audiências e em resposta ao vereador, disse que ficou
sob responsabilidade da Prefeitura intermediar a vinda das lideranças ribeirinhas para a Audiência da LDO
na Sede do município. Mencionou a importante Ação realizada pelo Barco Papa Francisco, e criticou a atitude
do Gestor Municipal e ao secretário Municipal de saúde por não mencionar e agradecer aos responsáveis
pela vinda do Barco Papa Francisco até o município de Prainha, sendo o Deputado Estadual Ozorio Juvenil
e os Vereadores que provocaram e participaram das audiências que proporcionaram a concretização do
Projeto. Solicitou uma reunião com o Prefeito Municipal para sugestionar quais as máquinas que devem ser
necessários e consequentemente adquiridas para o município e no momento provocou a realização de
Audiência Pública com o Gestor Municipal para que este apresente um planejamento quanto a utilização do
maquinário do município e fez forte críticas à Gestão Pública Municipal quanto a condução dos maquinários
pelos profissionais que operam as máquinas. Mencionou que foi 38 KM (trinta e oito quilômetros) de estrada
recuperada em 12 (doze) dias. Relatou que teve participação direta para que ocorresse a vinda do barco Papa
Francisco e rebateu críticas feitas em torno do assunto nas redes sociais. Agradeceu a parceria firmada com
a Pena Florestal, Dinamor e ao Prefeito Municipal que não deixou faltar o combustível para realização dos
trabalhos na estrada da Margem Direita do Município e ressaltou a importância da estrada para a economia
local. 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 023/2022 de
autoria do Vereador José Antônio Magno da Rocha, ao solicita a manutenção da estrada principal de Santa
Maria do Uruará ao Pacoval/Limite Santarém/PA; que posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 025/2022 de autoria do Ver. José Antônio Magno da Rocha, que solicita a
manutenção do ramal do Limoal ao Açu, Município de Prainha/PA, que posto em discussão e votação foi
aprovado por unanimidade; Requerimento nº 06/2022 de autoria do Ver. Sebastião Góes Furtado Filho, que
solicita a Construção de uma Hidroviária, no Distrito de Boa Vista do Cuçarí, Município de Prainha/PA, que
posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade; Requerimento nº 07/2022 de autoria do Ver.
Sebastião Góes Furtado Filho, que solicita a Construção de uma Praça Pública no Distrito de Boa Vista do
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Cuçarí, que posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade; Requerimento nº 019/2022 de
autoria do Ver. José Benedito da Silva Furtado que requer a construção de uma Escola com 10 (dez) salas de
aulas no Bairro São Benedito, destinado ao atendimento de alunos do Ensino Fundamental, Sede do
Município de Prainha/PA, que Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade e Requerimento
nº 020/2022 de autoria do Ver. José Benedito da Silva Furtado, que requer a Construção de uma nova
estrutura (elevado) de Caixa D´água da comunidade Jatuarana, localizada na PA-254, zona rural do
Município de prainha/PA, que posto 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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