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ATA DA SEXAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

 

Aos vinte dias do mês de setembro 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, Ewerton Pacheco Jardim, José Antônio Magno 

da Rocha, José Benedito da Silva Furtado, Orivaldo Oliveira Ferreira e Ozires Miranda Queiroz. Constada a 

existência de quórum, sob as bênçãos de Deus, declarou aberta a presente Sessão, convocou os nobres pares 

a ouvirem uma reflexão da Bíblia que está em Salmos 136:1 – que diz: “Deem graças ao Senhor, porque ele 

é bom. O seu amor dura para sempre!”. Em seguida determinou a leitura da Ata anterior. O vereador José 

Antônio Magno da Rocha pediu correção de sua fala no trecho que diz sobre o convênio entre SETRAN e 

Prefeitura para aquisição de máquinas, onde leu-se “100 (cem) milhões”, leia-se “06 (seis) milhões”. O 

vereador José Benedito da Silva Furtado solicitou ressalva quanto a fala do vereador Enoc Pereira do 

Nascimento, no qual o mesmo “agradeceu ao Deputado Hilton Aguiar por designar mais de 06 (seis) milhões 

de recursos para aquisição de maquinários destinados a margem direita do município de Prainha”, pois, 

segundo ele não é possível a um deputado ofertar emendas com estes valores. Feitas devidas alterações, a 

Ata depois de lida e votada, foi aprovada por unanimidade. O Presidente prosseguiu para o Pequeno 

Expediente. Foram apresentadas as seguintes matérias: Requerimento nº 005/2022 e nº 006/2022, de autoria 

do vereador Ozires Miranda Queiroz; Requerimento nº 026/2022, de autoria do vereador José Benedito da 

Silva Furtado; Requerimento nº 027/2022, de autoria do vereador Elias Ferreira Campos; Requerimento nº 

006/2022, de autoria do vereador Ewerton Pacheco Jardim; Requerimento nº 008/2022 e nº 009/2022, de 

autoria do vereador Agnaldo Teles Magno; Requerimento CONJUNTO nº 017/2022, de autoria dos 

vereadores José Antônio Magno da Rocha e Agnaldo Teles Magno; e Justificativa de Ausência nº 001/2022 

– HRRR/CMP, de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha. Não havendo quem fizesse uso da 

palavra, o Presidente iniciou o Grande Expediente: Usou da palavra o vereador Elias Ferreira Campos. 

Cumprimentou a todos. Disse que esteve em importante reunião na Câmara Municipal com os provedores 

de internet de atuam em Prainha. Segundo ele, os representantes das empresas deram um prazo de 15 (quinze) 

a 20 (vinte) dias para concluírem o processo de melhorias na rede por meio da fibra óptica, o que resolverá 

possíveis problemas no fornecimento do serviço. Pediu providências deste Poder Legislativo com intuito de 

convocar o Prefeito e Secretário de Obras para prestarem esclarecimentos quanto ao abandono das estradas 

do município. Ressaltou que já foi solicitado o planejamento das ações da referida secretaria, mas até o 

momento não tiveram respostas. Falou que tem visitado comunidades no município e constatou a 

inadmissível situação das estradas e ramais. Destacou que o IFPA - Instituto Federal do Pará está ofertando 

vagas para o curso de Agronomia, modalidade presencial no município de Prainha. Convocou todos os 

interessados a se inscreverem, e solicitou que a população compartilhe essa informação. Lamentou que a 

Secretaria de Educação não tenha dado devido crédito aos vereadores que propiciaram esta conquista para a 

educação de Prainha. Solicitou à população prainhense uma mudança de pensamento e comportamento neste 

processo de eleições. Agradeceu aos deputados Ângelo Ferrari e Júnior Ferrari pelas indicações de emenda 

parlamentar ao município. Externou contentamento pelas conquistas. Agradeceu e finalizou. Usou da 

palavra o vereador Ewerton Pacheco Jardim. Saudou a todos. Parabenizou o vereador Elias Ferreira 

Campos, que oportunizou a oferta de ensino superior gratuito no município de Prainha. Agradeceu as 

articulações feitas por todos os vereadores junto aos deputados, pois o município de Prainha só terá a ganhar. 

Parabenizou o prefeito que articulou junto ao governador do Estado a aquisição de uma máquina 

motoniveladora (patrol) e uma caçamba para o município de Prainha. Sem mais para o momento. Agradeceu 
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e finalizou. Usou da palavra o vereador Ozires Miranda Queiroz. Cumprimentou a todos. Disse que estão 

na cidade de Prainha 03 (três) técnicos do ITERPA - Instituto de Terras do Pará que vieram ao município 

com o intuito de sanar o problema dos limites entre os municípios de Prainha e Almeirim. Ressaltou a 

satisfação ao constatar que houve encaminhamento para esta luta que é de fundamental importância para 

Prainha. Nesta perspectiva também disse que está à disposição para resolver a situação dos moradores da 

Reserva Extrativista Renascer. Fez lembrar que na eleição anterior, foram votados em Prainha 114 (cento e 

quatorze) deputados, dos quais 24 (vinte) foram eleitos, porém não há compromisso de todos com a 

população prainhense. Deixou o alerta ao povo de Prainha, que repensem a escolha de seus futuros 

representantes. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado. 

Saudou a todos. Dirigiu-se aos representantes da comunidade Beira Rio, presentes na plateia, que são 

moradores RESEX Renascer; pediu reunião com os membros deste Poder Legislativo para prosseguir com 

os encaminhamentos das demandas do local citado. Também parabenizou o vereador Elias Ferreira Campos, 

que oportunizou a oferta de ensino superior gratuito no município de Prainha. Disse que está presente na luta 

para resolver o problema dos limites entre os municípios de Prainha e Almeirim, junto a quem compete tal 

ação. Fez referência ao ex vereador Edvaldo Gomes Barbosa, que esteve também a frente nesta luta. Destacou 

a importância das emendas parlamentares ofertadas pelos deputados ao município. Refutou mais uma vez a 

fala do vereador Enoc Pereira do Nascimento, que segundo ele faltou com a verdade quanto ao valor 

destinado pelo deputado Hilton Aguiar através de emenda parlamentar. Destacou suas conquistas para o 

município advindas de articulações e parcerias com deputados e Senador Zequinha Marinho. Parabenizou o 

Governador Helder Barbalho que disponibilizou recentemente maquinário para a recuperação e ampliação 

de estradas no município. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Antônio Magno da 

Rocha. Cumprimentou a todos. Fez referência a fala do vereador Elias Ferreira Campos, disse que muitas 

estradas ainda precisam ser recuperadas, mas ressaltou que a Secretaria de Obras está atuando município. 

Parabenizou o vereador Elias Ferreira Campos e o vereador José Benedito da Silva Furtado pelas conquistas 

juntos aos deputados. Reforçou a fala dos nobres pares no que refere ao cuidado que a população deve ter 

nestas eleições, também reafirmou que é preciso uma mudança de pensamento e comportamento nestas 

eleições. Se reportou ao vereador Ozires Miranda Queiroz, externou reconhecimento pelo encaminhamento 

de ação para a definição dos limites entre Prainha e Almeirim. Disse que está à disposição para tratar da 

situação da RESEX Renascer. Ressaltou que estará viajando para a região do Guajará, onde dará 

encaminhamento para as possíveis demandas na região. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 

Agnaldo Teles Magno. Saudou a todos. Parabenizou os vereadores Ozires Miranda Queiroz e José Benedito 

da Silva Furtado que estão empenhados na luta para a definição dos limites entre Prainha e Almeirim. 

Lamentou a falta de eficiência na oferta de iluminação pública na sede do município. Destacou que tem 

acompanhado de perto as ações para solucionar os problemas referentes a iluminação pública em todo o 

município. Externou satisfação que pelo atendimento de demandas para obras de reparos e/ou construção de 

trapiches. Se dirigiu aos comunitários presentes, vindos da Comunidade Beira Rio; também disse que está à 

disposição para tratar da situação da RESEX Renascer. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 

Orivaldo Oliveira Ferreira. Cumprimentou a todos. Parabenizou os vereadores Elias Ferreira Campos e 

Ozires Miranda Queiroz, quanto ao discurso sobre o cuidado que a população deve ter na hora depositarem 

seus votos nesta eleição. Fez referência a importância das emendas parlamentares disponibilizadas através 

do Deputado Estadual Ozório Juvenil e Deputado Federal José Priante. Justificou ausência na sessão 

ordinária subsequente, pois estará viajando para a região do Guajará, onde dará encaminhamento para as 

possíveis demandas na região. Agradeceu e finalizou. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra, o 

Presidente passou para a Ordem do dia. Foram apresentadas as seguintes matérias para aprovação: 

Requerimento nº 024/2022, de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado, requerendo a reforma do 

Trapiche Municipal, na frente da cidade, sede do município de Prainha-PA; e Requerimento nº 025/2022, de 

autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado, requerendo que a Mesa Diretora desta Casa Leis 

oficialize pedido de informação ao Poder Executivo, solicitando esclarecimentos sobre o funcionamento e 

gerenciamento do Terminal Hidroviário de Prainha, haja vista que a estrutura metálica de embarque e 
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desembarque encontra-se visivelmente com seus pilares desalinhados, o que causa dúvida sobre a segurança 

da estrutura; que colocados em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais 

matérias e sem nada mais a tratar, deu por encerrada a presente sessão. 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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