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ATA DA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

 

Aos vinte e quatro 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 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 Provérbios – 20:22, que diz: “Não digas: Vingar-me-ei do mal; espera pelo 

Senhor, e ele te librará.”. Ata anterior, depois de lida, o vereador Ozires Miranda Queiroz solicitou a inclusão 

de sua fala, a fala seria “[...]Esteve observando a escola da comunidade Vila Nova – Cupim de Baixo. É uma 

escola que merece muitos elogios. Uma escola muito bem situada e parabenizou a Gestão Municipal pela 

obra.”  Foram feitas as retificações autorizadas na Ata, em seguida foi posta em votação, sendo aprovada. 

Passou-se para o Pequeno Expediente: Sem matérias para apresentação e 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 reivindicações quanto as estradas da região do Distrito de Boa Vista do Cuçarí, o mesmo 

de antemão agradeceu pelos trabalhos já realizados pela Secretaria de Obras. Se reportou a Secretária de 

Educação Sra. Narley Sargia para que no ano de 2023 dei atenção para construir uma escola no bairro Planalto 

do Distrito de Boa Vista Cuçarí para que possa suprir a demanda dos alunos de aproximadamente 100 (cem) 

família. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Elias Ferreira Campos. Desejou boa noite. 

Cumprimentou a todos. Iniciou falando dos projetos de leis em tramitação na Casa de Leis: Projeto de Lei nº 

002/2022, de 03 de agosto de 2022, que dispõe sobre a criação do sistema de adoção de lixeiras a serem 

instaladas ao longo dos logradouros públicos no município de Prainha e dá outras providências. E Projeto de 

Lei nº 003/2022, de 04 de agosto de 2022, que institui no município de Prainha, o projeto de padronização 

das placas indicativas de nomes de ruas, logradouros públicos e identificação numérica de imóveis e dá outas 

providências. Também mencionou sobre o Projeto de Lei que deu origem a Lei Municipal nº 128/2022, de 

18 de outubro de 2022, que dispõe sobre o Plano Municipal de prevenção, repressão ao tráfico e ao uso 

indevido de substâncias entorpecentes e dá outras providências. O mesmo citou que está fazendo 

levantamento de todas as leis aprovadas no município, para que não fique só no papel, mas que sejam 

cumpridas. Explanou sobre o Projeto de Lei nº 010/2022 em pauta para aprovação 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. O mesmo propôs aos pares para que seja redobrado a fiscalização desse recurso, uma vez que 

o município irá receber aproximadamente R$ 19.751,922,56 (dezenove milhões, setecentos e cinquenta e um 

mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), exclusivamente na Secretaria M. de 

Educação. Em seguida fez seus agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o vereador Sebastião Góes 

Furtado Filho. Cumprimentou a todos. Desejou boa noite. Agradeceu a Deus e leu uma passagem da Bíblia 
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que está em João 8:31;32 e 36. Mencionou que o objetivo das reivindicações dos vereadores é atender a 

população prainhense, para que todos sejam beneficiados. O mesmo reforçou a fala do vereador Enoc 

Nascimento sobre a construção de uma escola no bairro Planalto, Distrito de Boa Vista do Cuçarí. Fez 

cobranças ao Secretário de Obras sobre o conserto dos ramais da região do Distrito de Boa Vista do Cuçarí, 

devido à preocupação com inverno chegando, o que prejudica o trajeto dos ônibus que carregam os alunos 

até as escolas. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Benedito da Silva 

Furtado. Saudou a todos. Desejou boa noite. Agradeceu a Deus. Iniciou sua fala fazendo cobranças a Gestão 

Municipal quanto o estado da Ponte São Pedro que está precária. O mesmo pediu aprovação quanto ao 

requerimento que solicita proposta para criação de uma Comissão Especial, com fins específicos, para 

proceder estudos acerca de madeiras apreendidas na região do Distrito de Boa Vista do Cuçarí. Citou sobre 

o documento solicitado pelo vereador José Antônio Rocha que faz cobranças sobre a Ponte do Jauarí, onde 

o parlamentar complementou a cobranças das escolas obra do Estado nos Distritos: Santa Maria do Uruará e 

Boa Vista do Cuçarí, para saber como está andamento para a conclusão das mesmas. Expressou sua defesa 

pela classe dos professores e expôs seu voto favorável ao Projeto de Lei nº 010/2022 em pauta para 

aprovação. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Ewerton Pacheco Jardim. 

Desejou boa noite. Cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus pela oportunidade. O parlamentar expressou 

que não poderia ser voto contrário ao Projeto de Lei nº 010/2022 em pauta para aprovação, segundo ele 

recurso que irá beneficiar a classe da educação no município de Prainha. Parabenizou a Sra. Narley Sargia 

pelos trabalhos à frente da Secretaria de Educação e citou o sonho a se realizar da construção da escola na 

comunidade Porto Franco. Se colocou à disposição. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 

Hugo Roberto Rebelo Rocha. Saudou a todos. Desejou boa noite. Primeiramente agradeceu a Deus. Iniciou 

falando sobre o sistema de abastecimento de água da comunidade Pirisca que está precisando com urgência 

de uma reforma, segundo ele há de dois anos não é realizado limpeza na caixa d’água, prejudicando a saúde 

da população. O vereador também expôs seu voto favorável ao Projeto de Lei nº 010/2022 em pauta para 

aprovação. Em seguida fez seus agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o vereador José Antônio 

Magno da Rocha. Desejou boa noite. Cumprimentou a todos. Falou sobre a importância do Projeto de Lei 

nº 010/2022 que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, o mesmo também expôs seu voto 

a favor ao projeto. Mencionou que no decorrer do ano realizou alguns chamamentos, como: a audiência 

pública para discutir a implementação da municipalização do trânsito no município de Prainha. Audiência 

pública para discutir a segurança pública no município e audiência pública para tratar da saúde pública no 

município de Prainha, o mesmo informou que para o ano de 2023 irá tratar de outros assuntos de importância 

para a população, como a questão da água para o consumo no município. Em seguida agradeceu e finalizou. 

Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Magno. Desejou boa noite. Agradeceu a Deus. Saudou a todos. 

Falou sobre as cobranças: Aterro da Liberdade e Ponte do Jauarí, onde as pinguelas estão quebradas. O 

parlamentar falou sobre a demanda da iluminação pública no município, onde expressou que aos poucos está 

sendo resolvido e agradeceu ao Secretário de Administração e Planejamento Sr. Edmundo Pingarilho pelo 

desempenho em resolver. Parabenizou ao Secretário de Obras Sr. Dimas Castro pela trabalho desenvolvido 

nas estradas da margem direita do município, ao Prefeito Davi Xavier e vice-prefeito Josué Nascimento por 

todo esforço em prol da população. O parlamentar também expôs seu voto favorável ao Projeto de Lei nº 

010/2022, de 31 de outubro de 2021, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Agradeceu 

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

noite. Iniciou fazendo informes sobre as: Ponte Jauarí, Ponte Tracajaí e Ponte da dona Goiana. Segundo ele, 

foi acertado o orçamento de quanto será preciso para a recuperação total das pontes, onde a partir da próxima 
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semana a madeira será confeccionada para tal demanda. O parlamentar ainda citou que a ponte que oferece 

mais riscos de acidentes é a Ponte do Tracajaí e também a Ponte do Jauarí de Cima. Em seguida agradeceu 

e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. Saudou a todos. Desejou boa noite. 

Agradeceu a Deus. Mencionou a importância da urgência e necessidade em aprovar o Projeto de Lei nº 

010/2022, de 31 de outubro de 2021, no qual os parlamentares trabalharam arduamente. Expressou 

gratificação pelas obras das escolas em comunidades que tanto almejavam esse sonho e hoje é realidade, 

segundo ele mais um motivo para seu voto ser favorável ao Projeto Lei em pauta para aprovação, um recurso 

que irá possibilitar mais conquistas na área da educação. Fez críticas à Gestão Municipal. Em seguida fez 

seus agradecimentos 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 007/2022 de autoria do 

vereador Ewerton Pacheco Jardim requerendo que a antiga ambulância da sede do Distrito de Santa Maria 

do Uruará seja remanejada para a comunidade Igarapé Açu, no município de Prainha-Pará, que colocado em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento Conjunto nº 020/2022 de autoria dos 

vereadores Elias Ferreira Campos, Ozires Miranda Queiroz, José Benedito da Silva Furtado, Hugo Roberto 

Rebelo Rocha que encaminham para discussão e aprovação do soberano Plenário desta Casa de Leis, 

proposta para criação de uma Comissão Especial, conforme preceitua o Art. 64 do Regimento Interno da 

Câmara de Vereadores do nosso município, com fins específicos, para proceder estudos acerca de madeiras, 

apreendidas na comunidade de Prainha, pela SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e, colocados 

à disposição da Prefeitura Municipal, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

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 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, 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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