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Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, na Sala de Sessões, Plenário Francisco 

Batista de Siqueira, Palácio Walter Ramos de Medeiros, situado na Avenida Coatá, número quinhentos, nesta 

cidade de Prainha, Estado do Pará; às dez horas, o mestre de cerimônia convidou o Senhor Presidente, José 

Benedito da Silva Furtado, para compor a Mesa. Em seguida também foram convidados para a composição 

da Mesa os vereadores Helenilce Guedes Pereira, 1º Secretário da CMP e Hugo Roberto Rebelo Rocha, 2º 

Secretário da CMP e os demais vereadores presentes: Elias Ferreira Campos, Ozires Miranda Queiroz e 

Orivaldo Oliveira Ferreira, e o Secretário Municipal de Administração e Planejamento o Exmo. Senhor 

Edmundo Amaral Pingarilho, o Ex-Prefeito Municipal de Prainha Exmo. Senhor Welson José dos Santos 

Arruda, Ex-Prefeito Municipal de Prainha Exmo. Senhor Gandor Calil Hage Neto, Ex-Vereador e Ex-

Presidente da Casa Legislativa Exmo. Senhor Ivan da Silva Farias e o Ex-vereador e Ex-Presidente da Casa 

Legislativa o Exmo. Senhor Célio Macedo de Carvalho. Concluída a formalidade a cima, o Senhor Presidente 

em exercício usando das atribuições que a Lei Orgânica do Município de Prainha e o Regimente Interno da 

Câmara Municipal de Prainha lhes confere, sob as bênçãos de Deus declarou aberta a presente sessão e 

convidou a todos a ficarem sob os pés para que todos cantassem o hino nacional. Ato contínuo, o presidente 

em exercício convidou o Padre Paulo Lázaro de Freitas para pregar a palavra de Deus e abençoar o recinto 

antes de iniciar a Posse da Mesa Diretora para o Biênio 2023/2024. Em seguida determinou a leitura da pauta: 

Ata da 75ª (Septuagésima quinta) Sessão Ordinária do 1º (Primeiro) Biênio da 20ª (Vigésima) Legislatura 

da Câmara Municipal de Prainha, realizada no dia vinte e dois do mês de dezembro do ano de dois mil e 

vinte e dois – Eleição da Mesa Diretora para o 2º (Segundo) Biênio – 2023/2024 da Câmara Municipal de 

Prainha. Após a leitura da Ata, o Senhor Presidente em exercício convoco os senhores vereadores: Orivaldo 

Oliveira Ferreira, Elias Ferreira Campos e Ozires Miranda Queiroz, a ficarem sobre os pés na frente da 

Tribuna de Honra e no uso das atribuições que a Lei Orgânica do Município de Prainha e o Regimento Interno 

desta Casa Legislativa lhe confere solenemente, declarou empossados para o 2º (segundo) Biênio – 

2023/2024 da 20ª (Vigésima) Legislatura da Câmara Municipal de Prainha, os senhores vereadores: Orivaldo 

Oliveira Ferreira – Presidente; Elias Ferreira Campos – 1º Secretário e Ozires Miranda Queiroz – 2º 

Secretário, o qual compõem a Nova Mesa Diretora deste Poder Legislativo.  O Senhor Presidente em 

exercício convocou a Mesa Diretora empossada a tomar seus acentos e devolveu a palavra ao Presidente 

empossado o Senhor Orivaldo Oliveira Ferreira, o qual franqueou a palavra aos vereadores e demais 

autoridades presentes. Usou da palavra o vereador Elias Ferreira Campos. Saudou a todos. Desejou bom dia. 

Expressou que precisou abrir mão da convivência entre amigos e familiares para focar sua atenção a função 

de vereança, em especial a fiscalização e dialogar com a população para conhecer sua realizada e suas 

dificuldade, de modo a focar o mandato em buscar melhorias aos munícipes que confiaram a sua pessoa 

como vereador. O parlamentar fez os agradecimentos: Primeiramente a Deus por mais um desafio, a sua 

família por toda compreensão, aos vereadores pela parceria no decorre desses dois anos de mandato. O 

parlamentar expôs firmemente sua lealdade ao presidente Orivaldo Oliveira Ferreira. Agradeceu novamente 

aos eleitores por confiarem seus votos. Por fim, agradeceu aos servidores da Casa Legislativa, cujo os 

trabalhos permitem aos vereadores a realizar um mandato cada vez melhor. Falou que o que levou a vitória 

dos mesmos a nova mesa diretora, foi a possibilidade de construção de um projeto de gestão para a Casa de 
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Leis e para o município de Prainha. O mesmo compreende que a Câmara Municipal deve ser a caixa de 

ressonância da sociedade, o lugar de discussão e debates dos temas mais importante para o município. 

Expressou que a plataforma de trabalho vai ser foco em três eixo centrais de gestão, sendo o primeiro eixo 

está voltado para a organização da Casa Legislativa juntamente com os demais vereadores, onde buscarão 

emendas parlamentares e investimentos de infraestrutura da Câmara, onde seja possível o presidente realizar 

investimentos e ampliação a construção de gabinetes para os vereadores, aquisição de equipamentos capazes 

de proporcionar os vereadores, funcionários e as pessoas que buscam atendimentos na Casa Legislativa um 

atendimento cada vez melhor, voltado para estratégias na qualificação para o trabalho legislativo, assim como 

proporcionar qualificação ao quadro pessoal. O segundo eixo, aproximar cada vez mais a casa legislativa da 

comunidade, estimulando sua participação, sessões itinerantes, melhorar a transmissão das sessões pela 

internet, apresentar o projeto vereador mirim e ações pedagógicas aos jovens.  O terceiro eixo, promover o 

ano consciente articulado com movimentos sociais junto as entidades representativas para juntos construir e 

desenvolver o município. O parlamentar citou suas conquistas e projetos no decorrer desses dois anos de 

exercício parlamentar e lamentou a falta de participação da população nos conhecimentos dos trabalhos dos 

vereadores. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Ozires Miranda Queiroz. 

Cumprimentou a todos. Desejou bom dia. Pediu proteção a Deus para que seja um ano abençoado e que os 

guies nesse novo ano. O vereador falou que se inicia uma nova fase nesse ano de dois e vinte e três na 

administração pública, uma nova história cujo o conteúdo seja digno de honra, segundo ele, que os pares 

possam transformar a política para um campo melhor e que seja bem visto pela sociedade. O vereador disse 

que a nova composição da mesa diretora merece respeito do povo prainhense. Expressou que os seis 

vereadores se juntaram em prol de um novo projeto, onde suas palavras e caráter se mantiveram, o mesmo 

ainda expressou que na vida pública ainda existem homens e mulheres que não se compram e não se vendem, 

onde é com esse caráter que os mesmos querem trilhar e ajudar os caminhos do presidente da Casa Legislativa 

a recondução a frente dos serviços legislativos. O vereador declarou que a chapa vencedora não possui 

disputa pessoal, segundo ele, aconteceu um ato democrático que na Casa Legislativa acontece a cada dois 

anos. Se referendou o nome do Secretário de Administração e Planejamento senhor Edmundo Pingarilho, 

dizendo quantas vezes o mesmo tinha passado por esse processo, muitas perdendo e continuado no plenário, 

sem fugir de seus compromissos, expressando sua admiração ao Senhor Edmundo Pingarilho. Se reportou 

ao presidente Orivaldo Oliveira Ferreira dizendo que a Casa não possuirá perdas, pelo contrário, vai melhorar 

sua qualidade do dever de administrar e fiscalizar o município de Prainha e devolver para a sociedade o 

respeito que a mesma espera da Câmara Municipal. Fez seus agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o 

vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha. Desejou bom dia. Saudou a todos. Agradeceu a Deus por mais uma 

oportunidade de estar presente nos trabalhos legislativos. Fez agradecimentos aos pares pela parceira. Disse 

acreditar em dias melhores para o município de Prainha e que os trabalhos irão continuar, segundo ele, com 

a nova mesa diretora o município só tem a ganhar. O parlamentar expressou sua disposição aos membros da 

mesa diretora. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Senhor Welson José dos Santos Arruma, Ex-Prefeito 

Municipal de Prainha. Desejou bom dia. Cumprimentou a todos. Falou que a reeleição do vereador Orivaldo 

Oliveira Ferreira ao cargo de presidente da Câmara Municipal de Prainha, significa o equilíbrio das forças 

políticas no município, no qual é boa para a democracia. Expressou que embate das políticas é só para o ano 

de 2024. Falou que o município possui muitas demandas, que conquista de aquisições de maquinários e 

transportes é bom, mas que é preciso pensar mais alto, lutar para conseguir um novo hospital para o município 

de Prainha, pensar em projetos que são significativo para a sociedade. O mesmo desejou sucesso no novo 

governo da mesa diretora. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra Senhor Ivan da Silva Farias, 

o Ex-vereador e Ex-Presidente da Casa Legislativa. Desejou bom dia. Saudou a todos. Agradeceu a Deus 

pela oportunidade de está participando da sessão solene de posse da nova mesa diretora da Câmara Municipal 

de Prainha. Lamentou a falta dos vereadores no Plenário e falou que os vereadores são eleitos para representar 
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o povo do município. Parabenizou o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira pela reeleição e disse ser um 

momento histórico para a Casa Legislativa, por ser o primeiro vereador a ganhar uma reeleição ao cargo 

presidente da Câmara Municipal, desejou um feliz ano na Casa de Leis e muito sucesso na gestão da Mesa 

Diretora. Fez seus agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o Senhor Gandor Calil Hage Neto, Ex-

Prefeito Municipal de Prainha. Cumprimentou a todos. Desejou bom dia. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade. Parabenizou aos vereadores que compõem a nova Mesa Diretora: Orivaldo Oliveira Ferreira, 

Elias Ferreira Campos e Ozires Miranda Queiroz. Expressou que muitas vezes a política proporciona 

surpresas e mencionou que há anos atrás sua família teve embates com a família do vereador reeleito o Senhor 

Orivaldo Oliveira Ferreira, segundo ele, naquele momento proporcionava condições do vereador ter 

participação no seu governo e ao longo da vida, sempre procurar respeitar seus posicionamentos, 

independentemente dos lados políticos que ambos ocupavam. Falou que nada se prospera se não tiver Deus 

na frente de todas as coisas e se reportou ao vereador Orivaldo Oliveira Ferreira e lhe disse que não possui 

dúvidas do bom governo que irá fazer novamente, devido sua experiência ao longo da carreira pública. 

Também mencionou que a sociedade precisa participar mais juntos aos trabalhos da Casa Legislativa. Se 

colocou à disposição do Poder Legislativo. Em seguida, fez seus agradecimentos e finalizou. Usou da palavra 

o vereador José Benedito da Silva Furtado. Desejou bom dia e cumprimentou a todos. Falou que é um 

momento histórico, onde no decorrer de dez anos como vereador na Casa de Leis se senti feliz por fazer 

parte. Agradeceu ao Senhor Edmundo Pingarilho por lhe permitir aprender com sua pessoa quando estava 

no exercício da vereança.  Agradeceu aos Senhores: Ivan da Silva Farias e Célio Macedo de Carvalho, Ex-

vereadores e Ex-presidentes da Casa Legislativa por toda parceria. Falou que mais uma vez a mesa diretora 

assumi uma responsabilidade ainda maior em conduzir os trabalhos da Casa de Leis e expressou que tem 

certeza que a nova mesa diretora realizará um trabalho para a população prainhense. Agradeceu aos 

vereadores: Elias Ferreira Campos e Ozires Miranda Queiroz pela confiança, amizade construída nos 

decorrer dos dois anos de mandato. Lamentou a falta dos demais vereadores na presente sessão solene de 

posse da mesa diretora. Se reportou a população dizendo que tem compromisso em defender seus direitos. 

Expressou que se senti orgulhoso por conseguir para o município de Prainha grandes investimentos através 

de seu mandato. O vereador desejou que seja um ano próspero. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da 

palavra a vereadora Helenilce Guedes Pereira. Saudou a todos. Desejou bom dia. Agradeceu a Deus por mais 

uma oportunidade em usar a Tribuna da Casa Legislativa e fazer com que os munícipes possam ouvir sua 

voz em prol de seus direitos. Expressou sua emoção por está vivenciando o atual momento de posse da Mesa 

Diretora e citou que a luta foi grande, no qual não houve discussões, mas sim pressão emocional. Agradeceu 

aos vereadores: Elias Ferreira Campos, Hugo Roberto Rebelo Rocha, José Benedito da Silva Furtado e Ozires 

Miranda Queiroz pela lealdade, caráter, respeito e aprendizado. A vereadora lamentou a falta de presença 

dos vereadores no parlamento, disse ser falta de respeito com a Casa de Leis e deixou sua indignação. Com 

toda firmeza, a parlamentar declarou que a mesa diretora pode contar com sua pessoa, tem seu apoio. Falou 

ainda que vão mostrar com humildade como se trabalha diante da Câmara Municipal. Desejou a todos um 

feliz 2023, que seja um ano de paz, prosperidade, muitas vitórias e principalmente de muita saúde. Fez seus 

agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o Senhor Edmundo Amaral Pingarilho, Secretário Municipal de 

Administração e Planejamento. Cumprimentou a todos e desejou bom dia. Iniciou expressando gratidão a 

Deus. Se voltou para a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal e desejou sucesso nessa nova jornada e 

falou ao vereador Orivaldo Oliveira Ferreira que com sua maturidade saberá realizar um bom mandato, o 

mesmo disse, que é no parlamento que chega as primeiras cobranças da sociedade. Falou que para disputar 

uma eleição de Câmara Municipal, o vereador tem que se preparar, onde alguns dizem que é preciso ter dedos 

de aço, mas no seu ponto de vista é necessário possuir dedos de elásticos, pois muitas das vezes a eleição 

está nas mãos, mas no outro dia pode não está, e no final o resultado pode ser diferente do esperado, por isso 

é extremamente necessário está preparado. Expressou que está presente na sessão solene de posse da mesa 
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diretora como um cidadão de Prainha, também mencionou que sempre reconheceu quando perdia. 

Parabenizou novamente a mesa diretora e falou em nome do governo que as relações permanecem transitórias 

como sempre foram, que o Poder Executivo vai continuar andando de mãos dadas com o Poder Legislativo. 

O mesmo se solidarizou com a fala do Ex-Prefeito Municipal de Prainha Exmo. Senhor Welson José dos 

Santos Arruda e disse que o município de Prainha precisa dá um passo grande no desenvolvimento, onde a 

sociedade precisa está mais presente na Casa Legislativa. Desejou boa sorte a Mesa Diretora, em seguida, 

agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. Desejou bom dia e saudou a 

todos. Expressou sua alegria em viver um momento histórico de sua reeleição ao cargo de presidência da 

Câmara Municipal de Prainha e fez agradecimentos a Deus e a sua esposa pela oportunidade de chegar aos 

24 anos de parlamento e expôs seu orgulho em escrever uma história de luta e melhorias a população 

prainhense. Agradeceu aos vereadores: Elias Ferreira Campos, Helenilce Guedes Pereira, Hugo Roberto 

Rebelo Rocha, José Benedito da Silva Furtado e Ozires Miranda Queiroz pela parceria e confiarem a sua 

pessoa a recondução do cargo de presidente. Ainda fez críticas ao Gestor Municipal. E citou que já conseguiu 

recursos importante para o município e que irá cobrar diante do Poder Executivo sua implementação e 

realização em prol da população. Citou as ações cidadanias realizado no município através de seu mandato 

no primeiro de biênio 2021/2022, no qual proporcionou qualidade de vida a muitos munícipes e citou que 

para a nova gestão vão realizar implementação de projetos para atender juntamente com o Setor NACI. O 

parlamentar também lamentou a falta de presença dos vereadores na Casa Legislativa. Agradeceu a 

articulação com o senhor Gandor Calil para conquistar a reeleição. Por fim, desejou um próspero e abençoado 

ano nov. Em seguida, fez seus agradecimentos e finalizou. Não havendo mais pessoas para fazerem uso da 

palavra, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente Sessão. Nestes termos foi lavrada a presente Ata 

em conformidade com Regimento Interno desta Casa de Leis 
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