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ATA DA SEXAGÉSIMA NONA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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, 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 Efésios – 4:15, que diz: “Antes, seguindo a verdade em amor, 

cresçamos, em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo.”. 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 018/2022, 019/2022 e 020/2022 de autoria do 

vereador Enoc Pereira do Nascimento. Requerimento nº 033/2022 de autoria do vereador José Antônio 

Magno da Rocha. Requerimento nº 010/2022 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno. Requerimento 

em conjunto nº 018/2022 de autoria dos vereadores Sebastião Góes Furtado Filho e Enoc Pereira do 

Nascimento. Requerimento em conjunto nº 019/2022 de autoria dos vereadores José Benedito da Silva 

Furtado e Hugo Roberto Rebelo Rocha. 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 Hugo Roberto Rebelo Rocha. Desejou boa noite. Saudou a todos. 

Agradeceu a Deus pela oportunidade. Parabenizou o Secretário de Obras Sr. Dimas Castro e o Sr. Juvenal 

pelos esforços em melhorar as estradas da margem direita do município. O vereador fez protesto quanto a 

ambulância de sua região, que segundo ele, foi para conserto há mais de mês e até o momento sem retorno 

ou resposta de quais soluções está sendo providenciado para sanar essa demanda. Fez novamente cobranças 

para que a Gestão Municipal tome providências quanto ao ônibus escolar da região Itamucurí que se encontra 

precário. O nobre parlamentar relatou que em visita ao Posto de Saúde da região Ipanema se deparou com o 

desperdício de materiais para construção e a está obra paralisada na referida região. Em seguida agradeceu e 

finalizou. Usou da palavra o vereador Ewerton Pacheco Jardim. Desejou boa noite. Agradeceu a Deus. 

Cumprimentou a todos. Iniciou fazendo agradecimentos ao Deputado Hilton Aguiar e a articulação do 

vereador Enoc Nascimento e da Gestão Municipal, Deputado Henderson Pinto pela entrega da Ambulancha 

para o Distrito de Santa Maria do Uruará. O vereador sugeriu que as lanchas que em antes prestavam 

trabalhos nos Distritos sejam destinadas a região do Itamucurí e a outra localidade para atender à população. 

Citou que para o ano a comunidade de Porto Franco vai ser contemplada com a construção da escola. 

Informou também que fez cobranças sobre as escolas das comunidades: São Paulo, Beira Rio e Santa Luzia. 

Falou que os trabalhos nas estradas do Distrito de Santa do Uruará estão tendo êxodo. O vereador expôs que 

é contra as reservas, segundo seu ponto de vista não é favorável à população. Se colocou à disposição. 

Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Sebastião Góes Furtado Filho. Desejou boa noite. 

Agradeceu a Deus por mais uma oportunidade e leu uma passagem da Bíblia que está em Salmos 46. 

Cumprimentou a todos. O parlamentar parabenizou a Sr.ª Narley Sargia – Secretária de Educação que está 
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fazendo um excelente trabalho na região do Distrito de Boa Vista do Cuçarí e citou o andamento da 

construção de três escolas nas comunidades: Ribanceira, Goiabal e Poço Azul – Itamucurí, respectivamente. 

Mencionou a inauguração da Escola Edson Guerra A. Costa na comunidade Cupim de Baixo.  Explanou 

novamente sobre os trabalhos que está sendo realizado nas estradas da margem direita do município, segundo 

ele tal trabalho está beneficiando a população que transita as estradas. Reforçou a fala do vereador Hugo 

Roberto sobre o Posto de Saúde da comunidade Ipanema, onde muitos materiais estão se deteriorando no 

local. Fez seus agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o vereador Elias Ferreira Campos. Desejou 

boa noite. Saudou a todos. Iniciou falando das reuniões pela manhã na Casa Legislativa o qual foram bastante 

produtivas. Reunião com o Secretário de Produção Sr. Arnoudo Pingarilho tema em pauta sobre o Projeto de 

Lei que trata do serviço de inspeção municipal – SIM, representantes da cooperativa extrativista, além dos 

representantes das comunidades: Pitanga, Lago São João, Xicantã. O vereador registrou que entrou em 

contato por telefone com o representante da FRIBOI – empresa gêneros alimentícios ligada a empresa 

SEARA, onde o vereador apresentou relatório do município ao mesmo, mostrando como é a economia. O 

parlamentar se voltou a sua fala da sessão anterior, onde solicitou explicações sobre a madeira para a Ponte 

Petrópolis ao vereador Agnaldo Teles, o vereador solicitou que seja procurado nos arquivos das Atas a fala 

do vereador Agnaldo Teles que consta sobre a madeira para a referida ponte. Em seguida agradeceu e 

finalizou. Usou da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado. Desejou boa noite. Cumprimentou 

a todos. Parabenizou a fala do vereador Ewerton Pacheco sobre o tema reserva no município de Prainha. O 

vereador expressou o descontentamento e revolta da população quanto a reserva. Relatou sobre a apreensão 

de vários metros de madeira na região do Tamuataí, onde os comunitários se reuniram e foram até o local da 

apreensão e arriaram a madeira, o vereador expôs que na presente data o ICMBIO está se deslocando com a 

força nacional e polícia federal para destruir a cerraria do Espirito Santo, o vereador lamentou tal situação. 

O parlamentar expressou não ser contra a reserva, mas que é necessário os vereadores encontrar soluções 

para que fatos como este não se repitam e o colono conseguir produzir e sustentar sua família. Se colocou à 

disposição para ajudar a população que vive na reserva. Solicitou que após aprovação do seu requerimento 

em conjunto com o vereador Hugo Roberto que requer informações sobre a empresa que ganhou o processo 

licitatório para fazer a Reforma do Posto de Saúde da Comunidade Santíssima Trindade e para a construção 

do Posto de Saúde do Ipanema, seja encaminhado com a maior brevidade. Parabenizou o vereador Elias 

Campos por provocar a reunião com os representes do IBGE, preocupação expressa de todos os vereadores 

em saber como o andamento do Censo Demográfico, o mesmo falou que seria importante a presença dos 

recenseadores pois eles que enfrentam as dificuldades. Fez ainda críticas ao representante do IBGE no 

município. Agradeceu ainda pela reunião com o Secretário de Produção. Agradeceu e finalizou. Usou da 

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

Falou da responsabilidade em lutar pela população. E citou que o vice-prefeito está articulando uma máquina 

(patrol) para a região do Distrito de Boa Vista do Cuçarí. Falou ainda sobre o Posto de Saúde da comunidade 

Ipanema e também reforçou sobre a deterioração dos matérias para construção do Posto e mencionou que o 

recurso da saúde é pouco, mas que confia na conclusão da obra até o final do ano. Falou ainda da fiscalização 

nas escolas que estão sendo construídas nas comunidades: Ribanceira, Goiabal e Poço Azul. Em seguida fez 

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

Cumprimentou a todos. Informou sobre a questão da madeira levantada na sessão anterior. O mesmo disse 

que o Prefeito informou que a madeira foi levada até a empresa para ser cerrada, a empresa cobrou um preço 

muito elevado de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) e conforme o Prefeito informou a madeira não era 

de boa qualidade e o preço alto, preferiu vê outro modo de destino de uso da madeira. Defendeu sua postura 
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de falar e se expressar, o mesmo pediu respeito por parte do vereador Elias Campos. Em seguida agradeceu 

e finalizou. Usou da palavra o vereador José Antônio Magno da Rocha. Cumprimentou a todos. Desejou 

boa noite. Iniciou agradecendo ao Deputado Hilton Aguiar em articulação com vereador Enoc Nascimento e 

o vice-prefeito José Nascimento pela conquista da ambulancha para o Distrito de Santa Maria do Uruará. O 

vereador falou que estava na região ribeirinha entregando alguns motores rabetas vindo do Pará Rural para 

a classe dos pescadores. Agradeceu a comunidades pela recepção feita ao vereador. Fez agradecimentos ao 

vereador Elias Campos pela articulação junto aos Deputados Júnior Ferrari e Ângelo Ferrari, onde conseguiu 

uma lancha para região do Vira Sebo e ambulância para sede do município. O parlamentar também agradeceu 

ao Prefeito Municipal pela inauguração da Escola Edson Guerra A. Costa na comunidade Cupim de Baixo, 

uma articulação do referido vereador. Mencionou sobre a articulação da mesa diretora junto ao governo 

municipal para a construção da escola na comunidade São Miguel – Socoró. Citou que passou na Ponte do 

Jauarí que permite acesso a PA-254 ao Cupim, onde essa ponte se encontra precária, o vereador pediu aos 

vereadores apoio para assinarem um documento para ser encaminhado ao SETRAN e ao Estado solicitando 

a construção em concreto da ponte, uma vez que está no orçamento para ser executado ainda no decorrente 

ano. Falou ainda que fato precisa se dá atenção para o assunto reserva no município de Prainha. Se colocou 

à disposição. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. 

Cumprimentou a todos. Desejou boa noite. Informou que o Deputado Federal Priante foi nomeado a 

participar da comissão de transição de governo, onde seu nome está sendo cogitado para Ministro, segundo 

ele, informação de extrema importância. Agradeceu ao vereador Elias Campos por provocar a reunião com 

o Secretário de Produção Sr. Arnoudo Pingarilho e a reunião com o representante do IBGE, reuniões bastante 

produtivas. Em seguida fez seus agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o vereador José Benedito 

da Silva Furtado para falar que possa ser incluído no documento solicitado pelo vereador José Antônio, as 

escolas obra do Estado dos Distritos: Santa Maria do Uruará e Boa Vista do Cuçarí. 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 011/2022 de autoria do vereador Ozires Miranda 

Queiroz solicitando a reconstrução com urgência de duas pontes, uma por nome de Otacílio Alves de 

Queiroz, conhecida por nome de Ponte da Liberdade construída sobre o Rio Jauarí, medindo 105mX4m50cm 

e a outra que passa sobre o Igarapé Tracajaí, medindo 45.5mX4m,50cm, em nosso município, que colocado 

em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 017/2022 de autoria do vereador 

Enoc Pereira do Nascimento requerendo a construção de uma garagem atrás do Posto de Saúde de Boa Vista 

do Cuçari, neste município, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Requerimento nº 032/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos solicitando com a maior brevidade 

possível, prestações de contas dos Conselhos Escolares, referente aos anos 2021 até novembro/2022, das 

escolas públicas: na Sede do município: Escola M. Pretextato da Costa Alvarenga (ensino fundamental); 

Santa Rosa, Casulo, São Tomé; Ruth Bahia e José Alfredo. Escolas das Comunidades: Jatuarana; Água 

Branca do Jauarí, São Joaquim e São Judas (no rio Purus), Santíssima Trindade; São Judas, no Vira Sebo e 

Fortaleza, no Rio Furinho, 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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