
 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA 
 

 

 

 1 de 3 

Avenida Coatá, Nº 500, Bairro São Sebastião | CEP: 68130-000 | Prainha - Pará 

CNPJ/MF: 10.220.671/0001-11 | E-mail: cmpprainha@gmail.com | ouvidoriacmp21@gmail.com  

 

 

ATA DA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO 

DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO DE 

DOIS MIL E VINTE E DOIS, PRIMEIRO BIÊNIO DA 

VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA E MOÇÃO DE 

APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES AOS POLICIAIS 

MILITARES E CIVIS. 

 

Aos vinte e dois 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, nesta cidade de Prainha, Estado do Pará; às dez horas, o mestre de cerimônia convidou o Senhor 

Presidente, Orivaldo Oliveira Ferreira, para compor a Mesa. Em seguida também foram convidados para a 

composição da Mesa os vereadores Elias Ferreira, 1º Secretário da CMP e Sebastião Góes Furtado Filho, 2º 

Secretário da CMP e os demais vereadores presentes: Helenilce Guedes Pereira, Hugo Roberto Rebelo 

Rocha, José Benedito da Silva Furtado e Ozires Miranda Queiroz. Passou a palavra ao presidente da Câmara 

Municipal de Prainha, que sob as bênçãos de Deus declarou aberta a presente sessão. Saudou a todos. Em 

seguida determinou a leitura da Ata anterior, que depois de lida, posta em votação, foi aprovada por 

unanimidade. O presidente franqueou a palavra aos vereadores presentes. Usou da palavra o vereador José 

Benedito da Silva Furtado. Saudou a todos. Desejou bom dia. Agradeceu a Deus por mais uma oportunidade 

e pela sexta vez está como vereador na Casa Legislativa. Agradeceu aos pares: Ozires Miranda Queiroz, 

Helenilce Guedes Pereira, Hugo Roberto Rebelo Rocha e Elias Ferreira Campos pela parceria e articulação 

para reconduzir novamente o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira ao cargo de presidente da Mesa Diretora 

para o segundo biênio – 2023/2024. O vereador agradeceu aos pares pela confiança a sua pessoa para liderar 

a bancada dos mesmos na Casa de Leis no decorrer de dois anos. Fez ainda agradecimentos ao vereador 

Sebastião Góes Furtado Filho pela humildade e reconhecer tanto a vitória como a derrota, pelo amor ao 

trabalho. Se reportou ao vereador Orivaldo Oliveira Ferreira e lhe desejou para que faça uma boa 

administração na Casa de Leis. Fez agradecimentos aos servidores por toda dedicação em fazer um bom 

trabalho. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra a vereadora Helenilce Guedes Pereira saudou a 

todos. Agradeceu a Deus pela oportunidade. Parabenizou o vereador Elias Ferreira Campos por requer moção 

de aplausos e congratulações aos policiais militares e civis. Pediu proteção a Deus para venha proteger os 

policiais no exercício de sua profissão. Fez agradecimentos aos vereadores: José Benedito da Silva Furtado, 

Ozires Miranda Queiroz, Hugo Roberto Rebelo Rocha, Elias Ferreira Campos, pela parceria no decorre 

desses dois anos e por todo aprendizado juntos aos mesmos. Se reportou ao vereador Orivaldo Oliveira 

Ferreira e lhe falou que Deus possa o conduzir mais uma vez neste mandato, que seja um mandato de 

humildade, lealdade e sabedoria. A vereadora expressou que nem sempre o dinheiro vale o que as pessoas 

são, falou que seu coração está feliz e sua gratidão é eterna. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da 

palavra o vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha. Cumprimentou a todos. Desejou bom dia e agradeceu a 

Deus por mais uma oportunidade na Casa Legislativa. Fez agradecimentos pela vitória da Chapa 1 “JUNTOS 

POR PRAINHA” composta pelos vereadores: Orivaldo Oliveira Ferreira – MDB – ao cargo Presidente, Elias 

Ferreira Campos – PSD – ao cargo de 1º Secretário e Ozires Miranda Queiroz – PDT – ao cargo de 2º 

Secretário. O parlamentar expressou que não foi fácil o momento de articulação, mas devido pessoas 

compromissadas, honraram com suas palavras. Segundo ele, homens e mulheres dignas, de caráter e 

agradeceu a cada parlamentar pelo voto de confiança e em acreditar numa Prainha melhor. Se reportou ao 

vereador Orivaldo Oliveira Ferreira para que continue fazendo seu trabalho de forma transparente e que para 

os próximos dois anos possa realizar o que não havia feitos no primeiro mandato, deixou seu apoio. Fez seus 

agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o vereador Sebastião Góes Furtado Filho. Desejou bom dia. 

Cumprimentou a todos.  Agradeceu a Deus por toda oportunidade e pôr está presente na Eleição da Mesa 
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Diretora. O vereador fez agradecimentos a população que confiou votos em sua pessoa para defender seus 

direitos.  Falou que o município está desenvolvendo e expressou felicidade em fazer parte. Fez referência 

aos trabalhos realizados na margem direita do município de Prainha. Se reportou ao vereador Orivaldo 

Oliveira Ferreira e o parabenizou pela reeleição e pediu proteção a Deus para que lhe permita uma boa gestão 

nesses próximos dois anos. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Elias Ferreira 

Campos. Desejou bom dia. Saudou a todos. Falou que a vida é feita ganhos e perder. Assim como, a 

democracia é feita também dessa maneira. Falou que Deus tem um propósito para sua vida. Se reportou a 

população e falou que a vereança se faz como comprometimento de todos, onde a população precisa se 

reeducar, os gestores para possam permitir o município andar, se desenvolver. Falou que há uma evasão de 

recursos no município, que poderia está ajudando que realmente está precisando. Expressou que o trabalho 

da vereança é fiscalizar e legislar, sendo o maior a representatividade da população. Expôs que não se tornou 

vereador para fazer parte de grupos políticos, mas representante o povo prainhense. Falou que a mesa diretora 

irá se debruçar em atualizar a Lei Orgânica, Código de Posturas e Código Tributários do Município de 

Prainha. Por fim, fez cumprimentos aos vereadores: Ozires Miranda Queiroz, Helenilce Guedes Pereira, 

Hugo Roberto Rebelo Roberto e José Benedito da Silva Furtado pela união no decorre desses dois de 

legislatura. Desejou sucesso ao vereador Orivaldo Oliveira Ferreira em sua nova gestão. Fez seus 

agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o vereador Ozires Miranda Queiroz. Desejou bom dia. 

Cumprimentou a todos. Falou que a Eleição da Mesa Diretora para o 2º (segundo) Biênio 2023/2024 é um 

momento histórico para o município de Prainha. Expressou que se orgulha muito de estar juntamente com 

parceiros que não se vendem e/ou se comprem. Falou que no meio político ainda existem pessoas que lutam 

pela integridade, pela honestidade, pelo desenvolvimento e pela que há de melhor para o município. 

Expressou em manter a ética para revelar a quantidade de dinheiro que ofereceram aos pares, enquanto os 

maquinários do município estão necessitando de manutenção, assim como a saúde pública está em caos. 

Falou que o instinto do grupo não é manipulado, pelo contrário irão continuar escrevendo sua história. O 

mesmo se reportou ao vereador Sebastião Góes Furtado Filho para lhe dizer que o mesmo tem sua gratidão, 

disse que o vereador possui pensamento próprio, que seu ato de permanecer na sessão é de um homem 

honrado. Ressalto ainda a importância do trabalho dos policiais que receberam a moção de aplausos, do papel 

de importância para a sociedade e que merecerem todo os respeitos e apoio dos Poderes: Legislativo e 

Executivo, onde ao escolherem está profissão é uma doação de suas vidas. Expressou que a Mesa Diretora 

possui uma missão para cumprir. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo 

Oliveira Ferreira. Desejou bom dia e saudou a todos. Iniciou expressando sua gratidão a Deus por ter lhe 

concedido ao longo de sua carreira pública, durante seis mandatos de vereador, passou de dozes processos 

de eleição da mesa diretora, onde nove concorreu a vaga de presidente. Expôs que senti orgulho em ter 

colocado seu nome à disposição para contribuir com o município, no qual é um gesto de grandeza. Segundo 

ele, das noves que concorreu alcançou três vitórias e aceitou a democracia quando perdeu. O vereador disse 

quando perdia uma eleição, teve a grandeza de continuar no plenário, fazendo discurso e agradecendo pela 

oportunidade mesmo perdendo. Se reportou ao vereador Sebastião Góes Furtado Filho dizendo que o mesmo 

tem respeito por continuar em plenária, no qual o povo de sua região está acompanho e feliz pela sua atitude. 

Mencionou que o povo prainhense está necessitando que o município mude em prol daqueles que mais 

clamam por melhorias. Falou que seu compromisso se tornar maior do que nunca pelo município de Prainha 

e que a Mesa Diretora está à disposição para fazer seu melhorar para os anos 2023/2024. Fez seus 

agradecimentos e finalizou. Ato continuo, iniciou-se a homenagem aos policiais militares e civis. O Senhor 

Presidente Orivaldo Oliveira Ferreira determinou a leitura da pauta: Moção de Aplausos nº 001/2022 - 

GABVEREADOR, de 10 de outubro de 2022, de autoria do vereador Elias Ferreira Campos, aprovado em 

Sessão Ordinária no dia 23 de novembro de 2022 – requer moção de aplausos e congratulações aos policiais 

militares e civis, respectivamente 2º TEM 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 
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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. Em ato contínuo, o Senhor Presidente chamou 

vereador Sebastião Góes Furtado Filho para entregar a Moção de Aplausos ao representante do Delegado 

Janilson Gomes da Silva Júnior. Em seguida chamou o vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha para entregar 

a Moção de Aplausos a Escrivã Fabiele Correa Nascimento de Oliveira. Chamou o vereador Ozires Miranda 

Queiroz para entregar a Moção de Aplausos ao representante do Investigador Sebastião Carlos Amorim 

Bentes. O senhor presidente chamou vereadora Helenilce Guedes Pereira para entregar a Moção de Aplausos 

do 2º Tenente QO Policia Militar Senhor Jorge Eliandro da Costa Nunes. Após chamou o vereador José 

Benedito da Silva Furtado para entregar a Moção de Aplausos ao 3º SGT Valdenilson Pereira da Costa. 

Seguindo em ato continuo, chamou o vereador Sebastião Góes Furtado Filho para entregar a Moção de 

Aplausos ao 3º SGT Cleberton Schmitt. Chamou o vereador Elias Ferreira Campos para entregar a Moção 

de Aplausos ao 3º SGT Romulo da Silva Bezerra. Em seguida chamou o vereador Hugo Roberto Rebelo 

Rocha para entregar a Moção de Aplausos ao Cabo da Policia Militar Oscar da Silva Vieira. Em seguida 

chamou o vereador José Benedito da Silva Furtado para entregar a Moção de Aplausos ao Cabo da Policia 

Militar Avelange Silva Barros. Ato contínuo, o senhor presidente chamou a senhora Maria de Nazaré 

Marinho de Oliveira para entregar a Moção de Aplausos ao Soldado da Policia Militar Getúlio Castro de 

Souza Filho. Após chamou o vereador Elias Ferreira Campos para entregar a Moção de Aplausos ao Cabo 

da Policia Militar Luiz Guilherme Campos. Usou da palavra o vereador Elias Ferreira campos para expressar 

gratidão a Deus por está homenageando as autoridades que defendem e lutam pela segurança da população 

prainhense. O parlamentar agradeceu aos vereadores por aprovarem a Moção de Aplausos aos policiais. 

Agradeceu 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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