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ATA DA SEXAGÉSIMA QUARTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

Aos dezessete dias do mês de outubro 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, Ewerton Pacheco 

Jardim, Helenilce Guedes Pereira, 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 Filipenses 4:19, que diz: “O meu Deus, segundo as 

suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus". 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 nº 141/2022 – Gab. Do Prefeito 

que encaminha o Projeto de Lei nº 008/2022 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício 

financeiro de 2023, e dá outras providências. Requerimentos nº 007/2022 e nº 008/2022 de autoria do 

vereador Ozires Miranda Queiroz. Indicação nº 001/2022 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira 

que indica ao Chefe do Poder Executivo, nome para o Bairro conhecido como “Carvoeira” para Bairro Ouro 

Preto que fica no Distrito de Santa Maria do Uruará. Requerimento nº 017/2022 de autoria da vereadora 

Helenilce Guedes Pereira que solicita a reforma da casa de trapiche, na comunidade da Pirisca – região do 

Itamucuri, Margem Direita, neste município. Requerimentos nº 028/2022 e nº 029/2022 de autoria do 

vereador José Antônio Magno da Rocha. Requerimento nº 016/2022 de autoria do vereador Enoc Pereira do 

Nascimento. Requerimentos nº 028/2022 e nº 029/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos. 

Requerimento nº 005/2022 de autoria do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. O presidente franqueou a 

palavra no pequeno expediente. Não havendo quem fizesse uso da palavra, passou-se para o Grande 

Expediente: Usou da palavra o vereador Elias Ferreira Campos. Desejou boa noite. Saudou a todos. 

Mencionou que os vereadores vão fazer dois anos de parlamento e refletiu qual trabalho grandioso os mesmos 

têm para mostrar à população, e afirmou sentir necessidade de ver os trabalhos dos vereadores aparecerem 

mais, para que ajudem na transformação do município. Segundo ele, tem percorrido o município e expressou 

conhecer o mesmo, e pediu união dos parlamentares para trabalhar em prol de um objetivo maior para a 

população. Falou da apresentação do seu requerimento que fala sobre o Plano Municipal de Saneamento 

Básico do Município de Prainha que é de fundamental importância saber como está o andamento, o qual faz 

cobranças desde o ano anterior e até o momento sem nenhuma resposta. Aludiu sobre o requerimento do 

vereador Ozires Miranda que faz solicitação de escola para a comunidade do Chicantã, falou que esteve em 

visita na mesma e relatou a situação lamentável que é o trajeto até chegar a comunidade. Também relatou 

sobre a falta de reunião com os parlamentares, para que possam compartilhar as suas demandas e que direção 

tomar para trabalharem nas soluções. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Ozires 

Miranda Queiroz. Desejou boa noite. Cumprimentou a todos. Disse que foi cumprido uma pequena etapa 

sobre o limite Prainha/Almeirim, onde os técnicos realizaram os trabalhos de tomada de campo. Relatou 

também que o município de Monte Alegre está dentro do município de Prainha, onde segundo ele, essa 

população vai ser contada pelo censo para o município de Monte Alegre, trazendo o prejuízo para Prainha. 
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O parlamentar citou a reunião com o IBGE na Casa de Leis e fez apelos para as pessoas abrirem suas casas 

e prestarem informações aos recenseadores do censo. O parlamentar fez críticas ao ITERPA e ao IBGE e 

cobrou providências para resolver a situação que foi subtraído do município de Prainha. Falou sobre o 

problema que se arrasta sobre a iluminação pública em todo o município, segundo o mesmo as vias públicas 

estão quase todas na escuridão com falta de segurança, lamentou tal situação e solicitou ao Líder de Governo 

para apresentar respostas sobre a falta de qualidade das lâmpadas e sobre o atraso de iluminação pública. Por 

fim expressou o quanto a população da região do Caminaú está sofrendo com o abandono, mas que a luta e 

em prol da região voltar para o município de Prainha e assim o Gestor Municipal possa fazer e ter como 

contabilizar recursos e obras para a referida região. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha. Cumprimentou a todos. Desejou boa noite. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade. Iniciou falando que seus primeiros requerimentos faziam cobranças sobre iluminação pública, 

problema enfrentado que vem prejudicando o município, segundo o mesmo um direito que pertence a cada 

cidadão que paga a energia. Citou que a comunidade Pacoval do Ipanema sofre há dois meses com o motor 

de luz, devido não fazerem uma manutenção que preste.  O parlamentar fez cobranças ao secretário de saúde 

e ao Gestor Municipal sobre a falta de materiais e remédios para sua região, deixou seu repúdio diante dessa 

situação lamentável. Em seguida fez seus agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o vereador 

Sebastião Góes Furtado Filho. Desejou boa noite. Saudou a todos. Leu uma passagem da bíblia que está 

em Salmos 24. Parabenizou o vereador Ozires Miranda pela trabalho realizado em luta ao limite 

Prainha/Almeirim. O vereador também se manifestou sobre a precariedade da iluminação pública no 

município de Prainha e cobrou do responsável para que faça seu trabalho com celeridade. Corroborou com a 

fala do vereador Hugo Roberto sobre o problema com o motor de luz da comunidade Pacoval do Ipanema, 

fez críticas e apelos pelos direitos da população ao secretário responsável.  Agradeceu a secretaria de 

educação e ao Gestor Municipal pelos trabalhos que estão sendo realizado nas escolas das comunidades: 

Ribanceira, Goiabal e Poço Azul. Fez ainda reivindicações sobre as estradas da margem direita do município. 

Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Enoc Pereira do Nascimento. Desejou boa 

noite. Agradeceu a Deus e cumprimentou a todos. Iniciou fazendo cobranças para que os maquinários sejam 

encaminhados para a margem direita do município para realizar os trabalhos nas estradas antes do inverno 

começar e fez críticas ao secretário de obras. Mencionou sobre a luta dos vereadores para elegerem seus 

candidatos nas eleições para governo e lamentou pelo candidato Hilton Aguiar não ter se eleito. Se direcionou 

a população do Ipanema, falando que os materiais para terminar o trabalho no posto de saúde já se encontra 

na referida comunidade. Agradeceu a Gestão Municipal por atender a demanda da construção da escola da 

comunidade Ribanceira. Em seguida fez seus agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o vereador José 

Benedito da Silva Furtado. Desejou boa noite. Saudou a todos. Expressou sobre a campanha realizada para 

eleger seus candidatos e citou acreditar no retorno do apoio a Dra. Alessandra Haber, candidata eleita a 

deputada federal, onde a mesma prometeu um centro de saúde para atender a população de Prainha. Se dirigiu 

a fala do vereador Ozires Miranda sobre a falta de iluminação pública e destacou a importância de verificar 

se o fornecedor ainda é o Sr. Mauro Bastos. Segundo o vereador se faz necessário convocar esse licitante 

para uma audiência pública para prestar esclarecimentos sobre a falta de serviços da iluminação pública em 

todo o município. Parabenizou ainda os esforços do vereador Ozires na luta de sanar o problema do limite 

Prainha/Almeirim e expôs que o município de Almeirim não tem interesse em resolver tal situação. O 

parlamentar ainda disse que os técnicos do ITERPA vão apresentar respostas positivas ao município de 

Prainha. O mesmo ainda chamou a atenção do Gestor Municipal para que se manifeste em prol do município 

não perde terras a nenhum município vizinho. Destacou e agradeceu ao apoio da população ao candidato à 
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presidência do Brasil Sr. Jair Bolsonaro. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra a vereadora 

Helenilce Guedes Pereira. Desejou boa noite. Cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus pela oportunidade. 

Solicitou informações sobre a Emenda do Deputado Júnior Hage que designa ao município de um milhão e 

duzentos reais para a construção do colégio de ensino médio no Distrito de Santa Maria do Uruará e Boa 

Vista do Cuçarí. A mesma observou que será apresentado em requerimento para a sessão seguinte com a 

referida solicitação. Também corroborou com as falas dos vereadores sobre a falta de iluminação pública no 

município e destacou sobre o encaminhamento de requerimento para uma ação pública em função de 

iluminação pública e situações de retirada de equipamentos dentro do Distrito de Santa Maria do Uruará pela 

empresa equatorial usados indevidamente, a mesma solicitou andamento para acontecer tal ação. Falou sobre 

as eleições e agradeceu ao Distrito de Santa Maria do Uruará e as comunidades: Porto Franco, Santa Cruz, 

São José Furinho, Mato Grosso, Terra Preta, Tamuataí e Cipriano e as demais regiões por recebê-los em 

campanha. Agradeceu aos votos no candidatos: Júnior Hage e Dra. Alessandra Haber. Em seguida agradeceu 

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

todos. Falou sobre a falta de materiais para atender os pacientes na área da saúde, o mesmo fez críticas e 

cobrou providências ao secretário de saúde para sanar o mais rápido tal demanda. Mencionou sobre os 

trabalhos dos maquinários nas estradas da margem direita no município e que é necessário concluir os 

trabalhos no Distrito de Santa Maria do Uruará, para assim as máquinas serem destinadas a outro local. 

Declarou ser inaceitável a falta de iluminação pública no município e reforçou chamar em audiência pública 

o empresário responsável para prestar esclarecimentos. Parabenizou o vereador Ozires Miranda pelos 

trabalhos em prol do município no limite Prainha/Almeirim. O vereador fez reivindicações sobre a escola da 

comunidade Porto Franco e agradeceu aos votos ao candidato João Pingarilho. Em seguida fez seus 

agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Magno. Desejou boa noite. Saudou 

a todos. Iniciou agradeceu aos votos ao candidato João Pingarilho. Falou que se o município não possui 

forças políticas, dificilmente terá progressos e destacou a positividade do município em representação dos 

deputados federais. Se solidarizou com os vereadores em cobranças aos trabalhos nas estradas da margem 

direita do município, onde a população merece uma trafegabilidade de boa qualidade. Também mencionou 

sobre a falta de iluminação pública. Segundo ele, há um problema grave na parte licitatória, onde os 

empresários após ganharem os processos não realizam um trabalho que preste e não são penalizados, devido 

a lei possuir brechas. Parabenizou o vereador Ozires Miranda pelos trabalhos em defesa do município de 

Prainha em não perder terras ao município de Almeirim. Se colocou à disposição. Em seguida agradeceu e 

finalizou. Usou da palavra o vereador José Antônio Magno da Rocha. Desejou boa noite. Cumprimentou 

a todos. Falou sobre o seu requerimento que faz solicitação de informações acerca da etapa do processo de 

Municipalização do Trânsito no Município e sobre o requerimento que requer informações de competência 

da secretaria de saúde, que segundo o vereador está preocupado com o recurso da saúde. Parabenizou os 

trabalhos da Diretora da Unidade Wilson Ribeiro. Expressou a importância de unir as forças políticas dos 

deputados federais para conseguir um hospital de qualidade no município. Reforçou o empenho do vereador 

Ozires Miranda que está à frente ao ITERPA na luta para resolver o problema dos limites entre os municípios 

Prainha e Almeirim. Relatou que antes dos maquinários serem destinados a margem direita, as mesmas 

realizaram vários trabalhos nos ramais da margem esquerda. Segundo ele, o Gestor Municipal foi corajoso 

em caminhar as máquinas para realizar os trabalhos na margem direita, devido ao município possuir pouco 

maquinário e reforçou que a secretaria de obras está autuando no município. Agradeceu aos votos em todos 

os seus candidatos nas eleições. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo 

Oliveira Ferreira. Cumprimentou a todos. Desejou boa noite. Agradeceu a cada cidadão pelo apoio aos seus 
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candidatos, o parlamentar lamentou aos candidatos que ajudaram o município de Prainha com emendas e 

recursos não terem se elegidos e fez críticas a Gestor Municipal. Convidou ainda a população a 

comparecerem no segundo turno e pediu apoio a votarem no seu candidato à presidência do Brasil Sr. Luiz 

Inácio. Lamentou sobre a falta de informação do Governo diante do requerimento que faz solicitação 

planejamento para a margem direita e fez críticas à falta de planejamento, o mesmo ainda destacou que não 

irá dá tempo de realizar a recuperação das estradas, devido a aproximação do inverno, sofrendo somente a 

população. O parlamentar chamou a responsabilidade para resolver a questão da falta de iluminação pública. 

Segundo ele, audiência pública não resolve o problema e necessário preparar um documento e encaminhar 

ao Ministério Público solicitando a providências e esclarecimentos da empresa responsável. Falou que os 

vereadores precisam trabalhar e discutir assuntos importante nessa semana de sessão. Em seguida fez seus 

agradecimentos e finalizou. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra, passou para a Ordem do dia: 

Requerimento nº 014/2022 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira solicitando a limpeza das ruas 

do Distrito de Santa Maria do Uruará, Margem Direita, neste município, que colocado em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 014/2022 de autoria do vereador Enoc Pereira do 

Nascimento solicitando o empiçarramento de 04 km na comunidade de Pisa Forte, região do Cuçarí, 

Prainha/PA. Requerimento nº 015/2022 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento solicitando a 

construção de uma Pracinha, no bairro Ponta Grande, no Distrito de Boa Vista do Cuçarí, Prainha/PA, que 

colocados em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 005/2022 de autoria 

o vereador Ozires Miranda Queiroz solicitando a construção de uma ponte de madeira de lei, no igarapé da 

Dona Goiana, medindo 11 metros de comprimento por 4 metros e 50 centímetros de largura, na região da 

colônia do nosso município. Requerimento nº 006/2022 de autoria o vereador Ozires Miranda Queiroz 

solicitando a contratação de transporte escolar, com máxima urgência, para atender alunos que estudam em 

uma Igreja Evangélica, na entrada do rio Jauarí, região do Jauarí, neste município, que colocados em 

discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 026/2022 de autoria do vereador 

José Benedito da Silva Furtado requerendo providências para retirada de balsa que atendia os cubeiros, na 

sede do município de Prainha/PA, que hoje está submersa no Rio Amazonas, na frente da cidade, que 

colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 006/2022 de autoria do 

vereador Ewerton Pacheco Jardim solicitando a construção de uma praça no Distrito de Santa Maria do 

Uruará, Margem Direita do Município de Prainha, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento nº 008/2022 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno solicitando 1.000 

(um mil) metros de fios de energia, para atender a comunidade de Aparecida, Rio Purus, neste município. 

Requerimento nº 009/2022 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno solicitando 1.000 (um mil) metros 

de fios de energia, para atender a comunidade de Vila Canaã, Rio Vira Sebo, neste município, que colocados 

em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento Conjunto nº 017/2022 de autoria 

dos vereadores José Antônio Magno da Rocha e Agnaldo Teles Magno solicitando a construção de escola 

com 06 (seis) salas de aula no bairro Jardim planalto, sede do 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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