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ATA DA SEXAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA LEGISLATURA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 

Aos dezenove dias do mês de agosto 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 e trinta minutos o Senhor 

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

vereadores: Agnaldo Teles Magno, Elias Ferreira Campos, Enoc Pereira Nascimento, 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 Salmos 9:1 - que diz: “Eu te 

louvarei, Senhor, de todo o meu coração; contarei todas as tuas maravilhas” 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 026/2022 de autoria do 

vereador Elias Ferreira Campos; Requerimentos nº 014/2022 e nº 015/2022 de autoria do vereador Enoc 

Pereira do Nascimento; Requerimentos nº 024/2022 e nº 025/2022 de autoria do vereador José Benedito da 

Silva Furtado. Não havendo quem fizesse uso da palavra, passou-se para o Grande Expediente: Usou da 

palavra o vereador Enoc Pereira do Nascimento. Desejou boa noite. Saudou a todos. Agradeceu a Deus 

pela oportunidade por defender os direitos dos munícipes.  Após agradeceu ao Deputado Hilton Aguiar por 

designar mais de seis milhões de recursos para aquisição de maquinários destinados a margem direita do 

município de Prainha. Citou que em conversa com o Prefeito Municipal, o mesmo informou que na primeira 

semana do mês de setembro as máquinas irão para a margem direita realizar os trabalhos das estradas. O 

parlamentar fez agradecimentos a Deputada Renilce Nicodemos por destinar mais um milhão de reais de 

investimentos para o município de Prainha. Expressou que são muitos requerimentos apresentados na Casa 

de leis e poucos são atendidos, devido a demanda ser grande e citou conquistas como a reforma que está 

sendo realizada do Posto de Saúde do Distrito de Boa Vista do Cuçarí, a Construção da Escola na 

Comunidade Ribanceira e recomeço dos trabalhos na Escola da Comunidade Poço Azul e na Escola e no 

Sistema de Abastecimento de água na Comunidade Goiabal, que tanto necessita segundo relato do 

parlamentar. Mencionou sobre a ambulância da Comunidade Itamucurí, que segundo o vereador foi 

conquista sua e do vice-prefeito Josué Nascimento junto ao Deputado Hilton Aguiar. O nobre parlamentar 

se voltou ao vereador Hugo Roberto dizendo que não denegriu sua imagem, mas que falou a verdade que os 

vereadores têm que defender o direito da população, que não é só fazer requerimentos, mas sim correr atrás 

de recursos para resolver os problemas do município. Fez registros das ambulanchas para serem entregue 

ainda no mês de setembro aos Distritos: Boa Vista de Cuçari e Santa Maria do Uruará. Também comunicou 

a população que os trabalhos nas vias públicas de Boa Vista do Cuçari serão realizados para que ocorra o 

desfile das escolas. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Benedito da Silva 

Furtado. Desejou boa noite. Cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. Falou 

sobre seu requerimento que cobra do Poder Executivo a revisão da estrutura metálica de embarque e 

desembarque do Terminal Hidroviário de Prainha que está visualmente tombada. Também falou sobre o seu 

requerimento que solicita a reforma do Trapiche Municipal, devido apresentar riscos de acidentes para quem 

utiliza o Trapiche. O parlamentar voltou a relatar os problemas que estão sendo vivenciados na Colônia do 

Rio Jauarí, limite Prainha/Almeirim, sobre conflitos de terras, o mesmo ainda alertou sobre a gravidade do 

problema, cobrou e fez apelos ao Prefeito Municipal que puxe a responsabilidade para resolver tal situação 

que está prejudicando o município de perder suas terras, o vereador deixou seu repúdio ao empresário que 

está proibindo a passagem dos colonos para as suas propriedades. Manifestou a presença do Sr. Ricardo e 

relatou os problemas e prejuízos causados pela ICMBio a população que vive na Reserva Extrativista 

Renascer. O vereador expressou ser novidade ouvir a nome da Deputada Renilce Nicodemos com conquistas 
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para o município de Prainha e fez defesa com relação ao Deputado Júnior Hage, o mesmo ainda expôs que 

os políticos que destinam investimentos ao município, não fazem mais que suas obrigações, onde o justo é a 

população apoiar quem traz bons recursos para o município de Prainha. Em seguida agradeceu e finalizou. 

Usou da palavra o vereador Ozires Miranda Queiroz. Cumprimentou a todos. Desejou boa noite. Iniciou 

falando que será preciso analisar novamente o Regimento Interno da Casa, que segundo o Regimento ao 

Orador que for dada a palavra deverá incialmente declarar a que título se pronunciará, o mesmo disse que o 

lhe traz a se pronunciar na Tribuna são os três assuntos: Ramal do Acari, limite Prainha/Almeirim e o discurso 

do vereador Enoc Nascimento. Mencionou que esteve em conversa com a Secretária de Educação Sra. Narley 

Sargia Azevedo, devido está preocupado com o transporte escolar Ramal do Acari – Região do Careta, que 

desde o início das aulas ainda não foi designado transporte para a região, o vereador citou conforme 

informações chegada até ele, há seis meses não entrava o transporte no Ramal citado, pois está intrafegável. 

O parlamentar falou também teve conhecimentos que o Prefeito Municipal não irá destinar máquina para a 

Colônia Caminaú, uma vez que está fora de sua jurisdição e relatou o desespero dos colonos. Por fim, falou 

que respeita a decisão de apoio dos vereadores há candidatos ao Governo Estadual e criticou a falta de 

respeito do vereador Enoc Nascimento. Fez seus agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o vereador 

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

Se voltou a população dizendo que tem se empenhado em busca de melhorias para o povo prainhense. Falou 

que não está apoiando candidatos de mandato e expôs seu apoio ao candidato João Pingarilho e ao candidato 

Henderson Pinto. O parlamentar mencionou o compromisso que o Prefeito Municipal fez para construir uma 

escola na Comunidade Patuazal e Comunidade Ribanceira. Parabenizou os vereadores por estarem sempre 

lutando para melhorar a vida da população, por ter responsabilidade de correr atrás de recursos. Parabenizou 

ainda a conquista de materiais do vereador Elias Campos junto aos seus deputados. Em seguida agradeceu e 

finalizou. Usou da palavra o vereador Elias Ferreira Campos. Desejou boa noite. Cumprimentou a todos. 

Parabenizou os discursos dos vereadores Ozires Miranda e José Benedito e disse que o município de Prainha 

precisa de união para ajudar na transformação do município, o mesmo falou que se entristece ao saber que 

alunos estão fora da escola, devido ao município não possuir infraestrutura, por falta de apoio. Citou que 

esteve em reunião com os presidentes das comunidades: Pitanga, Xicantã, Acari e Macuapí junto com o 

Prefeito Municipal, o mesmo informou que ficou certo na reunião que o trator iria fazer os trabalhos do 

Ramal Acari. Fez esclarecimentos de um trabalho realizado recentemente de parceria com empresários para 

recuperar um trecho da Trav. Curuá do Sul e expressou que foi uma ação voluntária, sem ajuda do poder 

público. O parlamentar falou de seu Projeto de Lei nº 001/2022 que dispõe sobre a criação do Plano 

Municipal de Prevenção, Repressão ao Tráfico e ao uso indevido de substâncias entorpecentes, visando a 

prevenção, conscientização e combate ao uso de droga no município de Prainha, adequando às novas 

realidades das políticas de enfrentamento ao uso de álcool e drogas no município de Prainha, segundo o 

mesmo é tão importante e fundamental para a atual geração e o futuro das novas gerações e pediu apoio na 

sua aprovação. Também falou sobres a apresentação de seus Projetos: Projeto de Lei nº 02/2022, que dispõe 

sobre a criação do sistema de adoção de lixeiras a serem instaladas ao longo dos logradouros públicos no 

município de Prainha e dá outras providências e Projeto de Lei nº 003/2022, que institui no Município de 

Prainha, o Projeto de Padronização das Placas Indicativas de Nomes de Ruas, logradouros Públicos e 

identificação numérica de imóveis, e dá outras providências. 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 por mais uma oportunidade de está presente na Casa de Leis. Parabenizou o vereador Sebastião Góes 

Furtado Filho pela passagem de seu aniversário e pela oficialização da Posse de Vereador Suplente para 

Vereador Titular. Agradeceu e parabenizou ao presidente Orivaldo Oliveira Ferreira pelo empenho de ajudar 

sua comunidade no caos enfrentado com o transporte escolar, o mesmo informou que na próxima segunda-

feira vão destinar um ônibus para atender a referida demanda. Se voltou ao vereador Enoc Nascimento 

dizendo que o mesmo não faz só requerimento na Casa de Leis, mas que faz suas reivindicações diante aos 

secretários e do Gestor Municipal, pois é competência dos mesmos e expôs que é o seu papel como vereador 

e que ninguém vai lhe parar de cobrar o que é de melhor para a população. Em seguida agradeceu e finalizou. 
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Usou da palavra o vereador José Antônio Magno Rocha. Desejou boa noite. Cumprimentou a todos. 

Iniciou falando sobre seu Requerimento nº 023/2022 que faz solicitação da manutenção da estrada principal 

de Santa Maria do Uruará ao Pacoval/Limite Santarém, onde o mesmo esteve fazendo cobranças junto ao 

Prefeito Municipal para realizar esse serviço. Observou as atribuições dos vereadores para acompanhar as 

questões internas do Poder Executivo e citou os recursos destinados ao município que precisam ser 

fiscalizados de onde são empregados, acompanhar os contratos e conhecer as empresas. O parlamentar 

propôs novamente a fazerem a criação da comissão para fiscalizar as obras no município de Prainha. Falou 

sobre o Convênio firmado pela Secretaria do SETRAN com a Prefeitura de seis milhões que será feito 

aquisição de máquinas: três caminhões, uma pá carregadeira, duas caçambas, tratores e um moto nivelador 

para o município de Prainha. Mencionou ainda a atenção dada pela Governador do Estado com obras e 

recursos como a: Agência BANPARÁ, o Terminal Hidroviário, 03 km de asfalto e já destinou mais 06 km 

de asfalto para o município de Prainha, manutenção permanente das PAs.  Por fim, observou o cuidado que 

os vereadores tem que ter ao se pronunciar na Tribuna e respeitar a decisão de cada parlamentar em apoiar 

os candidatos ao Governo Estadual. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 

Orivaldo Oliveira Ferreira. Cumprimentou a todos. Desejou boa noite. Iniciou falando sobre a reunião 

produtiva com Secretária de Educação Sra. Narley Sargia Azevedo sobre tema em pauta as empresas que 

ganharam a licitação do transporte escolar e discutir uma solução para situação caótica vivada na Região do 

Itamucurí com ônibus escolar quebrado, o mesmo informou que será encaminhado um ônibus para a partir 

de segunda-feira conduzir os alunos até a escola. Citou também a solução para a falta de água para fazer a 

limpeza na Escola Bernadina Ferreira Gomes. Fez agradecimentos ainda a Secretária pela atenção de lhe 

receber. Observou o compromisso que o Prefeito Municipal tem de destinar dos seis quilômetros de asfalto, 

três quilômetros para o Distrito de Santa Maria do Uruará. Explanou que cada vereador tem o direito de 

escolher a quem apoiar, mas segundo ele é preciso se preocupar com a governabilidade pós-eleição, pois não 

adianta receber recursos se não focar na fiscalização e aplicação dos recursos para resolver a demanda da 

população. Fez apelos aos vereadores para que mantenham a união e não deixem que a fervura da campanha 

prejudique o bom relacionamento que os mesmos possuem. Expressou ainda sobre a situação alarmante de 

quem vive na Reserva Extrativista Renascer e do colonos no Limite Prainha/Almeirim, problemas que tem 

que ser resolvidos definidamente. O parlamentar pediu apoio dos vereadores para aprovação do seu 

requerimento que solicita o cronograma e planejamento de recuperação de vias públicas da margem direita 

do Município e limpeza das ruas do Distrito de Santa Maria do Uruará. Em seguida 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 024/2022 de autoria do vereador Elias 

Ferreira Campos requerendo que seja providenciado a colocação de aterro, aproveitando o período de verão, 

em áreas alagadiças, em toda a extensão que possuem essa características, nas vias identificadas, de modo 

que as famílias que ali residem, consigam viver com maior dignidade e melhor qualidade de vida, uma vez 

que durante o inverno, há pessoas andando dentro d’água, correndo riscos de sofrerem acidentes, ressaltando 

que essa demanda já fora tratada no exercício de 2021, através de requerimento, endereçado ao ilustre 

Prefeito Municipal, que se comprometeu, perante a este vereador, assim como aos moradores das vias 

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

autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento solicitando o empiçarramento de 12 km de ramal que liga 

a comunidade de Paraíso até a estrada principal e manutenção do Aterro da Baixinha, região do Cuçari, 

Prainha/PA, que colocado em discussão e votação, foi aprovado com as devidas alterações. Requerimento nº 

013/2022 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento solicitando o empiçarramento de 02km na Via 

Principal da Comunidade Ribanceira, região do Cuçari – Prainha/PA, que colocado em discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 021/2022 de autoria do vereador José Benedito da Silva 

Furtado requerendo a construção de uma escola na comunidade monte Carmelo, localizada na região do Alto 

Rio Guajará, zona rural do município de Prainha/PA. Requerimento nº 022/2022 de autoria do vereador José 

Benedito da Silva Furtado requerendo que a Mesa Diretora desta Casa de Leis que oficialize a pedido de 

informação ao Poder Executivo, destinado à Secretaria de Obras – solicitando a relação dos funcionários que 
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conduzem todos os tipos de veículos da respectiva secretaria, com a descrição de habilitação (CNH – Carteira 

Nacional de Habilitação) para conduzir tais veículos. Requerimento nº 023/2022 de autoria do vereador José 

Benedito da Silva Furtado requerendo que a Mesa Diretora desta Casa de Leis que oficialize a pedido de 

informação ao Poder Executivo, destinado à Secretaria de Meio Ambiente – solicitando relatório com 

informações sobre a destinação da madeira apreendida no Distrito de Boa Vista do Cuçari, município de 

Prainha, que deveria ter sido utilizada para a manutenção e/ou construção de pontes, trapiches e obras afins; 

que colocados em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 004/2022 de 

autoria do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira solicitando um cronograma e planejamento de recuperação de 

vias públicas da margem direita do Município de Prainha/PA, bem como, notória urgência a 46 km de ruas 

do Distrito de Santa Maria do Uruará, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Parecer nº 005/2022 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que vota pela APROVAÇÃO do 

Projeto de Lei nº 004/2022 de autoria do Poder Executivo que dá nome a Unidade de Ensino construída na 

Comunidade Cupim de Baixo, Zona rural do município de Prainha, que colocado em discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade. Parecer nº 006/2022 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que 

vota pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 001/2022 de autoria do Poder Legislativo que Dispõe sobre o 

Plano municipal de prevenção, repressão ao tráfico de drogas e ao uso indevido de substâncias entorpecentes 

e dá outras providências, 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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