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ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

 

Aos dezenove dias do mês de dezembro 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, Helenilce Guedes Pereira, 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 Deuteronômio – 8:17, que diz: “E digas no teu coração: a minha força, e a fortaleza do 

meu braço, me adquiriu este poder.”. 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: EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2022 ao Projeto de Lei nº 008/2022 

de 26 de setembro de 2022. EMENTA: dispõe sobre a modificação de valores orçados para as despesas 

das unidades orçamentárias contidas no Projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA e o 

remanejamento de valores entre as mesmas e dá outras providências.  Os vereadores que está subscreve, 

no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 30 § 2º da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Plenário 

da Câmara Municipal de Prainha aprovou e o Prefeito faz sancionar as seguintes modificações constantes 

nos valores orçados para cada Unidade Orçamentária com Remanejamento de valores entre as mesmas: Art. 

1º Ficam subtraídos, das Unidades Orçamentárias, os seguintes valores: R$ 1.040.000,00 (um milhão e 

quarenta mil reais) do Gabinete do Prefeito; R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) da Secretaria de 

Administração de Prainha; R$ 100.000,00 (cem mil reais) da Secretaria Municipal de Finanças de Prainha. 

Art. 2º Ficam adicionados, às Unidades Orçamentárias, os seguintes valores: R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais), subtraído da Manutenção do Gabinete do Prefeito (Cód. 04.122.0002.2.003) para a Secretaria 

Municipal de Saúde – Atenção Básica de Saúde; R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), subtraído do Apoio à 

entidades não governamentais (04.122.0002.2.004) para a Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal 

de Saúde – para a Manutenção da Casa de Apoio de Santarém; R$ 100.000,00 (cem mil reais), subtraído da 

Manutenção da Secretaria de Finanças (04.123.0039.2.007) – para Secretaria Municipal de Saúde – Fundo 

Municipal de Saúde – Reforma da UBS de São Sebastião; R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), subtraído 

da Manutenção de Assessoria Especial (04.122.0002.2.007) para a Secretaria de Finanças – destinado a 

informatização de processos da Arrecadação Municipal; R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), subtraído do 

Gabinete do Prefeito (Cód. 04 administração) para a Secretaria de Viação, Obras, Transporte e Urbanismo – 

Reforma da Praça da cidade de Prainha; R$ 100.000,00 (cem mil reais), subtraído do Gabinete do Prefeito 

(Cód. 04 administração) para a Secretaria de Viação, Obras, Transporte e Urbanismo – Reforma da Praça 

Matriz do Distrito de Santa Maria do Uruará e R$ 100.000,00 (cem mil reais), subtraído do Gabinete do 

Prefeito (Cód. 04 administração) para a Secretaria de Viação, Obras, Transporte e Urbanismo – Reforma da 

Praça Matriz da Comunidade Santíssima Trindade no Rio Tamuataí; R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil 

reais), subtraído da Secretaria de Administração de Prainha (Formação de Recursos Humanos Cód. 04.128; 

Gestão de Pessoas Cód. 04.128.0028 e Capacitação e Valorização do Servidor Público Cód. 
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04.128.0028.2.011) para a Secretaria Municipal de Agricultura e Produção – Reforma e Ampliação do 

Matadouro do Distrito de Santa Maria do Uruará. Art. 3º O art. 6º do aludido projeto passará a conter a 

seguinte redação: (...) Art. 6º. Ficam os poderes Executivo e Legislativo autorizados a realizar 

remanejamento e abrir, no curso da execução orçamentária, observado o limite definido pelos recursos 

efetivamente disponíveis, como determinado pelo artigo 4, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março 

de 1964, créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) das despesas fixadas. 

Plenário da Câmara Municipal de Prainha, 19 de dezembro de 2022. Vereadores: Orivaldo Oliveira Ferreira, 

Helenilce Guedes Pereira, Ozires Miranda Queiroz, Elias Ferreira Campos e José Benedito da Silva Furtado. 

Sem mais matérias para apresentação. 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 Ozires Miranda Queiroz. Desejou boa noite. Saudou a todos. Iniciou expressando 

sua preocupação com a chegada do inverno, devido as demandas de aterro na sede do município e ramais da 

margem esquerda. Citou que já foi encaminhado requerimento ao Gestor Municipal solicitando projetos de 

revitalização, recuperação ou aterro para as casas que foram atingidas pelas enchentes do inverno de 2021, 

principalmente para as casas que estão entorno da várzea neste município e até o momento não chegou 

resposta na Casa de Leis. O parlamentar mencionou que ao levar informações ao Secretário de Transporte 

com respeito há funcionários que não estavam trabalhando adequadamente com as máquinas, ao invés do 

secretário procurar verificar se a informação procedia, o mesmo ficou com raiva de sua pessoa. Se reportou 

ao mesmo dizendo que não estava fazendo denúncias, mas que estava pedindo socorro em nome das pessoas 

que necessitam dessas máquinas para fazer o aterro e lhes permitir trafegar. Relatou que as máquinas 

passaram dez dias no Ramal do Cacoal e não fizeram o aterro devidamente e que há dois meses a Ponte do 

Chicantã está pronta e a até o momento as maquinas não foram deslocadas para realizar os trabalhos na 

mesma, lamentou que mais um inverno as pessoas vão passar dificuldades. O parlamentar falou que os pares 

vão enfrentam reclamações sobre a questão de transporte escolar nesses ramais, uma vez que irão ficar 

intrafegável. Expressou que os vereadores estão fazendo sua parte em cobrar e encaminhar requerimentos 

com sugestões ao Gestor Municipal, que infelizmente os vereadores não tem máquinas para realizar esse 

trabalho, o mesmo deixou seu repúdio, sua tristeza pelo que vai acontecer com o município de Prainha. 

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

Cumprimentou a todos. Iniciou falando sobre a reunião na sala de vereadores para fazer o remanejamento na 

Lei Orçamentária Anual – LOA, no qual foi proposto diversas modificações. Mencionou sobre uma reunião 

na sede do município com moradores advindos de uma comunidade próxima a região do Urucurituba, na 

ocasião estavam presentes os vereadores: Agnaldo Teles, José Antônio Rocha, José Benedito, Ozires 

Miranda. Falou que os moradores estavam sendo proibidos de entrar/sair nas suas residências e que o 

advogado reuniu com os mesmos, tiveram no Ministério Público e no Gabinete do Prefeito, que acompanhou 

até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. O parlamentar também falou sobre a iluminação pública 

no município, onde o mesmo está sendo muito questionado pela população e solicitou união aos 

parlamentares, como representantes do povo para que possam fazer talvez um abaixo-assinado, buscar saber 

o porquê as lâmpadas dos portes queimam rapidamente após serem trocadas e sugeriu que para o próximo 

ano chamar a empresa que fornece o material para prestar esclarecimentos, o mesmo também propôs em criar 

uma comissão para averiguar esse fato. Fez convite para os vereadores, as nove horas da manhã, para a 

reunião onde irá tratar do assunto: alto custo de titulação de terras no município de Prainha juntamente com 

as autoridades: Prefeito Municipal, Secretário de Finanças, Cartório Municipal, Setor de Tributos, Setor de 

Terras e a empresa IDEPLAN.  Por fim, cumprimentou os 471 alunos aprovados no resultado preliminar, 
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primeira fase do Instituto Federal de Educação, no curso de Agronomia, o vereador expressou sua alegria e 

citou a luta em conjunto com os vereadores: Ozires Miranda, José Benedito, Helenilce Guedes e Hugo 

Roberto até Belém para que o município tivesse o curso do Instituto Federal de Educação. Em seguida fez 

seus agradecimentos e finalizou. Usou da palavra a vereadora Helenilce Guedes Pereira. Agradeceu a 

Deus por mais uma oportunidade. Cumprimentou a todos. A vereadora expressou não estranhar a fala dos 

vereadores quanto as reclamações das Pontes, estradas e dos trabalhos. Mencionou que há um ano foi 

solicitado ao Líder de Governo respostas das demandas que foram solicitadas através de requerimentos, onde 

mais um ano se passa e sem respostas de muitas demandas de todas as secretarias. A vereadora se direcionou 

ao vereador Ewerton Pacheco, ao Diretor de obras do Distrito de Santa Maria do Uruará e do Secretário de 

Obras e falou que em todas as sessões é cobrado a manutenção da estrada que liga o Distrito de Santa Maria 

do Uruará até a comunidade Floresta, e é até o momento sem providências de trabalhos para realizar a 

manutenção e a estrada está precária, dificultando o acesso de quem trafega na mesma. E relatou a 

dificuldades vivida por uma senhora que adoeceu na comunidade Floresta até chegar no atendimento. Expôs 

a falta de empenho por parte do Secretário de Obras para realizar os trabalhos na região do Distrito de Santa 

Maria do Uruará. A vereadora deixou seu desabafo e lamentou tal situação. Em seguida agradeceu e finalizou. 

Usou da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado. Saudou a todos. Desejou boa noite. 

Agradeceu a Deus. Falou sobre a reunião com os moradores da comunidade Vista do Cupim, mais 

precisamente da região Urucurituba, fronteira Prainha/Almeirim, onde se encontram preocupados com 

questão do conflito de terras no limite, problemas que se arrasta a anos no município de Prainha.  Agradeceu 

aos pares que estavam presente na revisão da Lei Orçamentária Anual – LOA, no qual tiveram oportunidade 

de discutir e observar recursos de algumas secretarias/setores e possibilitar o remanejamento de recursos com 

destino a Reforma do Matadouro do Distrito de Santa Maria do Uruará, para UBS do bairro São Sebastião 

na sede da cidade e para as Praças da Matriz da: Cidade, do Distrito de Santa Maria do Uruará e da 

Comunidade de Santíssima Trindade no Rio Tamuataí, além de remanejamento para a reforma da Casa de 

Apoio, para suprir as necessidades dos munícipes de Prainha na cidade de Santarém. Expressou as 

dificuldades e perdas vividas no município, mas segundo o mesmo, ano de muitas conquistas através de 

emendas parlamentares. Falou acreditar na força política para conquistar de recursos em prol do município. 

Fez seus agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o vereador Ewerton Pacheco Jardim. Desejou boa 

noite. Agradeceu a Deus. Cumprimentou a todos. Falou que o mesmo como parlamentar não possui poder 

de decisão e nem o Diretor de Obras. Esclareceu que o Prefeito Municipal quem determinou a ida dos 

maquinários para a região do Distrito de Boa Vista Cuçarí. Citou os trabalhos realizados na Baixada no 

Distrito de Santa Maria do Uruará e expôs que esteve presente na estrada vendo a realidade e que o povo 

precisa da manutenção. Declarou que sempre defendeu a região do Distrito de Santa Maria do Uruará. 

Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. Desejou boa noite. 

Saudou a todos. Parabenizou a vereadora Helenilce Guedes pelo seu pronunciamento e expressou que os 

vereadores foram eleitos para representar o povo. Falou que o ramal em questão possui 30km, mas que 

interliga várias regiões de toda margem direita do Uruará, onde são mais 500 famílias interligadas, o 

parlamentar expressou ser falta de respeito do Gestor Municipal não olhar por esse povo que precisa. Falou 

que foi conseguido maquinários e uma parte do combustível para realizar os trabalhos. Mas que 

lamentavelmente, o Prefeito Municipal não atendeu o pedido para ajudar com o resto do combustível. 

Segundo ele, a Gestão Municipal não vai dá conta de realizar os trabalhos nas estradas, devido à falta de 

planejamento por parte da Secretaria de Obras. Fez críticas pela falta de manutenção nas pontes. Observou 

que o município possui maquinários e o Gestor não sabe administrar para realizar os trabalhos. Mencionou 
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a sua conquista de ajudar a construir pontes na margem direita do município de Prainha. O parlamentar 

expressou que se continuar a situação precária das estradas, não irá ter 20% de aula na região do São Paulo. 

Declarou que ajudou o Prefeito Municipal a se eleger para buscar soluções de resolver os problemas do povo, 

não para trazer mais problemas. 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: 

PARECER Nº 009/2022 – COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL – que vota 

pela aprovação do Projeto de Lei nº 05/2022, de 12 de julho de 2022, que altera o Plano Municipal de 

Educação do Município de Prainha – PME (Lei nº 073/20115) e dá outras providências, que colocado em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. PARECER Nº 010/2022 – COMISSÃO DE 

LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL – que vota pela aprovação do Projeto de Lei nº 002/2022, 

de 03 de agosto de 2022, que cria o sistema de adoção de lixeiras a serem instaladas ao longo dos logradouros 

públicos no município de Prainha e dá outras providências, que colocado em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. PARECER Nº 011/2022 – COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E 

REDAÇÃO FINAL – que vota pela aprovação do 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 de imóveis e dá outras providências, que colocado em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. PARECER Nº 012/2022 – COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, 

JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL – que que vota pela aprovação do Projeto de Resolução nº 002/2022, de 19 

de outubro de 2022, de autoria da Mesa Diretora do Poder Legislativo Municipal, que dispõe sobre a 

Instituição do Décimo Terceiro Salário e Adicional de um terço de férias aos vereadores do Poder Legislativo 

do Município de Prainha e dá outras providências, que colocado em discussão e votação, foi aprovado com 

ressalva do voto contrário do Vereador José Antônio Magno da Rocha. Não havendo mais matérias para 

aprovação. 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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