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ATA DA SEPTUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA LEGISLATURA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 

Aos vinte e três 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 Salmos – 92:12, que diz: “O justo florescerá como a palmeira; 

crescerá como o cedro no Líbano.”. Em seguida determinou a leitura da Ata anterior, depois de lida, o 

vereador Elias Ferreira Campos pediu a retificação de sua fala, a fala seria “[...]entrei em contato por telefone 

com o representante da FRIBOI”. Foram feitas as retificações autorizadas na Ata, em seguida foi posta em 

votação, sendo aprovada. Passou-se para o Pequeno Expediente: Foram apresentadas as seguintes matérias: 

Mensagem de Parabéns ao Presidente da Câmara Municipal de Prainha Sr. Orivaldo Oliveira Ferreira pela 

passagem de seu aniversário da Conselheira Lourdes Lima – Presidente TCE/PA. Ofício nº 056/2022 – 

PMP/SEMAP que encaminha o Projeto de Lei nº 011/2022, de 07 de novembro de 2022, que Dispõe sobre 

horário de funcionamento dos estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, casas noturnas e nível 

de poluição sonora, assim como revoga a Lei 071/2014, para análise e aprovação desta Casa Legislativa. 

Oficio nº 055/2022 – PMP/SEMAP que encaminha o Projeto de Lei nº 010/2022, de 31 de outubro de 2021, 

que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação na estrutura, na 

estrutura da Lei nº 117/2021 de 21 de dezembro de 2021 – Lei Orçamentária Anual do Município de Prainha 

do exercício de 2022 e dá outras providências. Requerimento nº 007/2022 de autoria do vereador Ewerton 

Pacheco Jardim. Requerimento Conjunto nº 020/2022 de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos, 

Ozires Miranda Queiroz, José Benedito da Silva Furtado, 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 Elias Ferreira 

Campos. Desejou boa noite. Saudou a todos. Iniciou registrando o recebimento de ofício da Secretaria de 

Educação respondendo aos questionamentos a respeito do transporte escolar. O parlamentar agradeceu aos 

cumprimentos dos pares ao mesmo na sessão anterior pelas reuniões provocada na Casa de Lei com o 

Secretário de Produção e o represente do IBGE no município. O mesmo expressou que correu atrás do 

conhecimento que possui hoje e que todos os dias aprende com os parlamentares que já possuem experiência 

nesta Casa Legislativa, expôs ainda que trabalha pelo desenvolvimento do município de Prainha. Em seguida 

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

Cumprimentou a todos e agradeceu a Deus. O vereador leu uma passagem da Bíblia que está em Eclesiástico 

3:1-2. O vereador fez reivindicações quanto a falta de iluminação pública na margem direita do município e 

cobrou providências de solução por parte da gestão municipal. Em seguida fez seus agradecimentos e 

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

noite. Iniciou fazendo homenagem póstumas ao Sr. Corestino, que no dia 09/11 veio a óbito, cidadão de 
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grandes histórias no município de Prainha. O parlamentar fez observações sobre o Projeto de Lei nº 011/2022 

que dispõe sobre horário de funcionamento dos estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, 

casas noturnas e nível de poluição sonora. Segundo ele, é necessário discutir com a sociedade no qual é de 

interesse direto deste projeto lei. Registrou o andamento da recuperação da Ponte Jauarí e a Ponte no Tracajaí, 

citou que esteve pela manhã na região do Cupim com os responsáveis que iram extrair a madeira, o mais 

breve possível para que os trabalhos sejam feitos antes que o inverno chegue. O mesmo ainda fez elogios 

pela bela construção da Escola Edson Guerra A. Costa na comunidade Cupim de Baixo e observou que a 

construção foi feita muito perto da estrada. Fez felicitações ao vereador Orivaldo Oliveira Ferreira pela 

passagem do seu aniversário. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Hugo Roberto Rebelo 

Rocha. Saudou a todos. Desejou boa noite. Agradeceu a Deus. Iniciou dando parabéns ao vereador Orivaldo 

Oliveira Ferreira pelo seu aniversário. O parlamentar fez as seguintes reivindicações: Falta de iluminação 

pública na margem direita do município; conserto da ambulância de sua região; a falta de planejamento para 

construir o Posto de Saúde no Ipanema e criticou as empresas que ganham licitações no município e não 

prestam os serviços com responsabilidade.  Fez seus agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o 

vereador José Benedito da Silva Furtado. Desejou boa noite. Cumprimentou a todos. Falou que em visita 

ao setor de terras na sede da cidade, ficou sabendo que não se emiti mais no setor o Título de Terras, segundo 

ele, uma empresa ganhou a licitação e o local do escritório funciona próximo ao cartório de registro de 

imóvel. O vereador propôs chamar essa empresa na Casa Legislativa para prestar esclarecimentos. O 

vereador também falou sobre o Projeto de Lei que dispõe sobre horário de funcionamento dos 

estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, casas noturnas e nível de poluição sonora, disse que 

é necessário chamar a categoria da margem direita para juntos debater esse projeto antes de ir para votação. 

Para níveis de informação sobre seu relato na sessão anterior do problema enfrentado na região do Tamuataí 

com a Reserva Extrativista Renascer os ânimos se acalmaram por lá. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra 

o vereador Enoc Pereira do Nascimento. Desejou boa noite.  Agradeceu a Deus pela oportunidade. O 

vereador desejou felicitações ao vereador Orivaldo Oliveira Ferreira pela passagem de seu aniversário e em 

seguida fez seus agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o vereador Ewerton Pacheco Jardim. 

Cumprimentou a todos. Desejou boa noite. Agradeceu a Deus. Iniciou explanando que tem interesse em 

sentar para discutir o Projeto de Lei que dispõe sobre horário de funcionamento dos estabelecimentos que 

comercializam bebidas alcoólicas, casas noturnas e nível de poluição sonora, uma vez que pode prejudicar 

ainda mais a categoria desse ramo. Se reportou a comunidade Aparecida para informar que está em 

articulação junto ao Secretário de Obras Sr. Dimas Castro e o Sr. Juvenal para concluir a madeira e assim 

fazer o trapiche da referida comunidade. O parlamentar também mencionou sobre o assunto Títulos de Terras 

levantado pelo vereador José Benedito e fez críticas aos valores muito alto para a emissão do documento. 

Falou sobre seu requerimento que faz solicitação da antiga ambulância da sede do Distrito de Santa Maria 

do Uruará seja remanejada para a comunidade Igarapé Açu, segundo ele, o Prefeito irá atender seu pedido, o 

Prefeito na oportunidade informou que vai destinar uma lancha para a região do Guajará e outra para a região 

do vereador Hugo Roberto. Também fez reivindicações sobre a falta de iluminação pública na margem 

direita. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Magno. Desejou 

boa noite. Agradeceu a Deus. Saudou a todos. Parabenizou o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira pela 

passagem de seu aniversário. Se solidarizou com a fala do vereador Ewerton Pacheco onde sua preocupação 

é pertinente sobre o Projeto de Lei que dispõe sobre horário de funcionamento dos estabelecimentos que 

comercializam bebidas alcoólicas, casas noturnas e nível de poluição sonora. Mencionou ainda sobre a 

questão levantada pelo vereador José Benedito quanto ao assunto Reserva Extrativista Renascer e expressou 
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que o confronto com a mesma não é o mais viável. O vereador disse que vai se informar quanto ao assunto 

de emissão de Títulos de Terra, mas que no seu ponto de vista a Prefeitura quem deve realizar esse trabalho. 

Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Antônio Magno da Rocha. 

Cumprimentou a todos. Desejou boa noite. Disse que é necessário reunir para discutir com a categoria que 

trabalha no ramo do Projeto de Lei apresentado pelo Poder Executivo que que dispõe sobre horário de 

funcionamento dos estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, casas noturnas e nível de 

poluição sonora. O parlamentar observou os trabalhos que precisam ser realizados nos ramais e estradas da 

margem esquerda do município. Justificou o motivo do requerimento que solicita a recuperação asfáltica de 

parte da Trav. Augusto Montenegro, trecho que vai do canto da loja Baluarte até as proximidades da U.M.S 

Wilson Ribeiro, devido está cheio de buracos nesse trecho, prejudicando e atrasando a locomoção dos 

pacientes até o hospital. Parabenizou o vereador Ozires Miranda pela luta em prol da região Xicantã. Desejou 

felicitações de aniversário ao vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra 

o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira para agradeceu a todos pelas felicitações a sua pessoa pela passagem 

de seu aniversário.  Agradeceu a Deus pelo dom da vida 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 018/2022 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento solicitando aterro e abertura 

de 08 (oito) km de ramal da região de Siriaco de Cima, Boa Vista do Cuçarí, neste município; Requerimento 

nº 019/2022 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento solicitando aterro e abertura de 04 (quatro) 

de ramal na comunidade de Goiabal – Boa Vista do Cuçarí, neste município; Requerimento nº 020/2022 de 

autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento solicitando aterro e abertura de 09 (nove) km de ramal na 

comunidade Providência – Boa Vista do Cuçarí, neste município; que colocados em discussão e votação, 

foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 033/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno 

da Rocha solicitando a recuperação asfáltica de parte da Trav. Augusto Montenegro, trecho que vai do canto 

da loja Baluarte até as proximidades da U.M.S Wilson Ribeiro, neste município de Prainha/PA, que colocado 

em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 010/2022 de autoria do vereador 

Agnaldo Teles Magno solicitando a construção de um microssistema de tratamento e abastecimento de água, 

para a comunidade Itanduba, zona rural deste município, que colocado em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Requerimento em conjunto nº 018/2022 de autoria dos vereadores Sebastião Góes Furtado 

Filho e Enoc Pereira do Nascimento requerendo a construção de uma escola com 08 (oito) salas de aula, 01 

(uma) cantina e 01 (uma) secretária, no bairro Planalto, Distrito de Boa Vista do Cuçarí, município de 

Prainha/PA, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento em 

conjunto nº 019/2022 de autoria dos vereadores José Benedito da Silva Furtado e Hugo Roberto Rebelo 

Rocha requerendo que a Mesa Diretora desta Casa de Leis oficialize pedido de informação ao Poder 

Executivo, destinado também à Secretaria de Saúde – com os seguintes questionamentos: Qual empresa 

ganhou a licitação para a construção do Posto de Saúde do Ipanema? Qual empresa ganhou a licitação para 

fazer a Reforma do Posto de Saúde da Comunidade Santíssima Trindade – Rio Tamuataí, que colocado em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. PARECER Nº 007/2022 – COMISSÃO DE 

LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL – que vota pela aprovação de Projeto de Lei nº 009/2022, 

de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a revogação das Leis Municipais 095 e 097, dá 

continuidade ao serviço de inspeção municipal – SIM, que regulamenta a produção dos produtos de origem 

animal e vegetal em todas as suas fases, no âmbito do município de Prainha, Estado do Pará e dá outras 

providências, com a emenda aditiva retro mencionada proposta por esta Comissão. A Emenda Aditiva 

é na: Composição do Conselho de Inspeção Sanitária, inteligência do art. 15, o projeto deve ser 
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emendado para que sejam adicionados os seguintes órgãos: 01 (um) representante da EMATER – 

Prainha; 01 (um) representante da ADEPARÁ; 01 (um) representante da Colônia de Pescadores Z-

31; 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais – STTR de 

Prainha, 01 (um) representante da Associação Comunitária dos Agricultores do Pitanga Rio Caminaú 

– ACAPRIC; 01 (um) representante da Cooperativa Agropecuária de Prainha – COOAPRA e 01 (um) 

representante da Associação do Assentamento do Projeto Agroextrativista da Comunidade Xicantã – 

AAPACXI, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. PARECER Nº 008/2022 

– COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL – que vota pela aprovação da Moção 

de Aplausos e Congratulações aos policiais militares 2º TEN QOPM Jorge Eliandro da Costa Nunes, 3º SGT 

Valdenilson Pereira da Costa, 3º SGT Everton Rogério de Souza Mota, 3º SGT Cleberton Schmitt, 3º SGT 

Romulo da Silva Bezerra, CB Oscar da Silva Vieira, CB Avelange Silva Barros, CB Luís Guilherme Campos, 

SD Getúlio Castro de Souza Filho, DEL Janilson  Gomes da Silva Júnior, Investigador Sebastião Carlos 

Amorim Bentes e a Escrivã Fabiele Corrêa Nascimento de Oliveira, 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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