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ATA DA SEXAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

 

Aos dezenove 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 vinte horas 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 4:20, que diz: “Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para 

todo o sempre! Amém.”. 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: Projeto de Resolução Legislativa nº 002/2022 de 19 de outubro de 2022 que institui o 

décimo terceiro salário e adicional de um terço de férias aos vereadores do Poder Legislativo do Município 

de Prainha e dá outras providências.  O presidente fraqueou a palavra no pequeno expediente. Não havendo 

quem fizesse uso da palavra, passou-se para o Grande Expediente: O presidente franqueou a palavra. Usou 

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

Deus pela oportunidade. Fez citação ao dia 19 de outubro, que comemora o Dia do Evangélico no munícipio 

de Prainha – Lei nº 085/2017, de 14 de agosto de 2017, requerimento de origem de autoria do ex-vereador e 

atual vice-prefeito José Pereira do Nascimento. Agradeceu ao Deputado Hilton Aguiar pelos bens feitos ao 

Município. O parlamentar esclareceu sobre o recurso de aproximadamente sete milhões em maquinários e 

uma ambulancha para a região da margem direita do município de Prainha, segundo ele articulação feita 

entre o vice-prefeito e o Deputado Henderson Pinto. Agradeceu ainda aos votos dos munícipes de Prainha 

ao referido Deputado e a Deputada Federal Renilce Nicodemos. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador Sebastião Góes Furtado Filho. Desejou boa noite. Cumprimentou a todos e agradeceu a Deus. 

Parabenizou pela data comemorativa do Dia do Evangélico no município de Prainha. Agradeceu aos eleitores 

que votaram no dia 02 de outubro no seu candidato a Deputado Estadual Sr. João Pingarilho. O parlamentar 

ainda pediu votos ao seu candidato à Presidência Sr. Jair Bolsonaro. Em seguida fez seus agradecimentos e 

finalizou. Usou da palavra a vereadora Helenilce Guedes Pereira. Cumprimentou a todos. Desejou boa 

noite. Agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. Iniciou falando que recebeu mensagem de apelos para 

que o Secretário de Obras ajeite o trecho que passa pelo Poço Azul, onde a situação se encontra precária e 

dificultando a passagem dos veículos. Após parabenizou aos evangélicos pela data comemorativa do Dia do 

Evangélico no Município. A vereadora pediu a todos para refletirem o que é melhor para o país na hora de 

decidir o voto no 2º turno das eleições. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Hugo Roberto 

Rebelo Rocha. Saudou a todos. Desejou boa noite. Agradeceu a Deus e parabenizou aos evangélicos no 

município pela data que celebra o Dia do Evangélico. Reforçou a fala da vereadora Henilce Guedes quanto 

ao trecho que passa pelo Poço Azul, segundo ele é uma área crítica fazendo com que os condutores de 

veículos passem por dificuldade quando transitam pelo mesmo. O parlamentar explanou sobre a precariedade 

que se encontra o ônibus escolar da região Itamucurí, o mesmo disse ser um patrimônio público o qual não 
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estão tendo zelo e solicitou do responsável para que tome providências. Fez seus agradecimentos e finalizou. 

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

sobre as obras das creches nos Distritos: Santa Maria do Uruará e Boa Vista do Cuçarí, o mesmo citou que 

fez um ofício destinado ao Prefeito Municipal com questionamentos sobre essas obras. O vereador 

mencionou que tomou conhecimento sobre 500 cestas básica a serem distribuídas aos produtores rurais 

cadastrados no PAB – Programa Alimentar Brasil, através da Secretária de Produção. Citou a reunião com o 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que está fazendo o Censo Demográfico 2022 e 

expressou a preocupação e a importância do censo para o município de Prainha, onde é através dele que se 

pode aumentar o Fundo de Participação do Município e/ou outras verbas destinadas pelo Governo Federal. 

Explanou sobre o Projeto de Lei nº 009/2022 que dispõe sobre a revogação das Leis Municipais 095 e 

096/2019, e dá continuidade ao serviço de inspeção municipal – SIM, que regulamenta a produção dos 

produtos de origem animal e vegetal em todas as fases, no âmbito do município. Segundo ele, conforme sua 

análise ao projeto, na constituição do conselho de inspeção faltou representes da sociedade civil organizada, 

onde o mesmo expôs que se não forem feitas as correções e apresentações devidas, tem seu voto contrário 

ao projeto de lei. Parabenizou aos vereadores pelo trabalho na reformulação do Regimento Interno da Casa 

Legislativa, e para adiante fazerem atualizações na Lei Orgânica, no Código de Postura e no Código no 

Tributário do Município de Prainha. Cumprimentou os evangélicos pela celebração do Dia do Evangélico no 

município de Prainha e ao vice-prefeito Josué Nascimento por ter apresentado o projeto de Lei e obtido 

êxodo. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Ozires Miranda Queiroz. Saudou a todos. 

Desejou boa noite. Agradeceu a Deus. Parabenizou aos parlamentares pela revisão no Regimento Interno da 

Casa de Leis. O vereador também demonstrou sua preocupação com relação ao andamento Censo 

Demográfico no Município de Prainha e expressou para que o Poder Executivo possa permitir suporte aos 

recenseadores para que possam chegar as localidades mais distantes do município e a população possam 

contribuir com as informações, para que a cidade de Prainha não tenha prejuízos nos recursos e benefícios. 

Também fez referência ao Dia do Evangélico no município de Prainha. Em seguida fez seus agradecimentos 

e finalizou. Usou da palavra o vereador Ewerton Pacheco Jardim. Cumprimentou a todos. Agradeceu a 

Deus. Relatou que recebeu vídeo dos alunos nas comunidades: Beira Rio e São Paulo atravessando por água, 

sem transporte escolar e demonstrou sua indignação com a falta de respeito aos alunos. Fez críticas ao 

processo licitatório do transporte escolar no município e cobrou providências da Secretária de Educação. 

Também mencionou sobre a situação lamentável do ônibus escolar da região Itamucurí e fez reivindicações 

quanto a falta de iluminação pública no município de Prainha. Parabenizou os evangélicos pelo Dia do 

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

Cumprimentou a todos. Desejou boa noite. Falou da satisfação em fazer parte da reformulação do Regimento 

da Casa Legislativa. O parlamentar também manifestou preocupação quanto ao andamento do Censo 

Demográfico no município. Segundo ele, se o quantitativo da população reduzir, automaticamente os 

recursos e benefícios vão ser reduzidos, ocasionando prejuízos ao município de Prainha. Fez referência da 

importância do Dia do Evangélico e fez agradecimentos pela graça de Deus. Por fim, pediu aos eleitores para 

que reflitam no que é melhor para o bem do futuro do País na hora de escolher seu representante, o mesmo 

pediu votos ao candidato Sr. Jair Bolsonaro. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 

José Antônio Magno da Rocha. Saudou a todos. Desejou boa noite. Iniciou falando sobre a expansão de 

energia elétrica para algumas localidades do município de Prainha e expôs sua luta para conseguir levar o 

energia elétrica para todos na zona rural. Citou que recebeu resposta ao seu ofício da Empresa Equatorial, no 

qual informa que já foi contemplado algumas comunidades no Programa Mais Luz para a Amazônia. O 
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vereador também pediu reflexão a população no momento de decidir em quem votar. Em seguida fez seus 

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

Agradeceu a Deus pela oportunidade e cumprimentou a todos. Fez novamente reivindicações quanto ao 

funcionamento e a falta de zelo no Terminal Hidroviário e dos maquinários do município de Prainha. O 

parlamentar reforçou a fala do vereador José Antônio sobre a expansão de energia elétrica para as 

comunidades e ribeirinhas do município. Expressou acreditar na vitória do candidato à Presidência do Brasil 

Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. Fez seus agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo 

Oliveira Ferreira. Cumprimentou a todos. Desejou boa noite. Falou do dia produtivo em relação a 

reformulação do Regimento Interno da Casa de Leis e parabenizou os pares pelo trabalho. O parlamentar, da 

mesma forma, pediu mudança de representante no Brasil e fez críticas ao atual presidente da república. Fez 

agradecimentos pelos votos ao Governador Helder Barbalho e ao Candidato Lula no 1º turno, pediu ainda 

apoio à população para reafirmar seu voto no 2º turno no candidato à presidência do Brasil Sr. Luiz Inácio 

Lula da Silva. Agradeceu e finalizou. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra, passou para a Ordem 

do dia: Requerimento nº 031/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos solicitando que seja 

encaminhado ao Sr. Davi Xavier Moraes, Prefeito Municipal de Prainha, a fim de que se manifeste, acerca 

do andamento do Programa “Sua casa”, do Governo do Estado, em nosso município, desde o primeiro 

semestre 2021, cujas reclamações e insatisfações de, praticamente, todas as pessoas contempladas com o 

Programa são grandes. Buscam nosso apoio e ajuda, mas não dispomos de nenhuma informação a ser prestar 

a essas pessoas e, à sociedade, que também, nos cobra um posicionamento, que colocado em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 031/2022 de autoria do vereador José Antônio 

Magno da Rocha que solicita informações detalhas acerca da locação de meios de transportes fluviais e 

terrestres, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 010/2022 

de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz requerendo o aterro do Ramal que liga a estrada do linhão a 

comunidade de Chicantã, no trecho do Evaristo, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento nº 019/2022 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira solicitando a 

reorganização dos nomes e abertura de ruas no Distrito de Santa Maria do Uruará, que colocado em discussão 

e votação, foi aprovado por unanimidade. O senhor Presidente 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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