ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA

ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO
PRIMEIRO
BIÊNIO
DA
VIGÉSIMA
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PRAINHA.
Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, 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: Elias Ferreira Campos, Ewerton Pacheco Jardim, Helenilce Guedes Pereira,
Hugo Roberto Rabelo Rocha, José Antônio Magno da Rocha, José Benedito da Silva Furtado,
Orivaldo Oliveira Ferreira e Ozires Miranda Queiroz. 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 37:5, que diz: “Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais ele fará”. Em
seguida determinou a leitura da Ata anterior, depois de lida, o vereador Elias Ferreira Campos pediu
a retificação da pronuncia ao qual segundo ele o Vereador Presidente faz defesa em virtude do
requerimento apresentado pelo parlamentar, a fala seria “[...] pensem bem para que vossas
excelências não venham entrar em contradição”. Foram feitas as retificações autorizadas na Ata,
em seguida foi posta em discussão e votação sendo aprovada, passou para o Pequeno Expediente:
Foram apresentadas as seguintes matérias: Requerimentos de nº 004/2021, nº 005/2021 e nº 006/2021
de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha; Requerimentos de nº 007/2021, nº 008/2021 e
nº 009/2021 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha; Requerimento em Conjunto nº
004/2021 de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos, Ozires Miranda Queiroz, José Benedito
da Silva Furtado, Helenilce Guedes Pereira e Hugo Roberto Rebelo Rocha, Requerimentos de nº
007/2021, nº 008/2021 e nº 009/2021 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado;
Requerimento de nº 007/2021 de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz; Requerimentos de nº
003/2021 e nº 004/2021 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno. Não Havendo mais matérias
a serem apresentadas. Usou da palavra o Vereador José Benedito e solicitou reapresentação do
requerimento de autoria do vereador Elias Campos, retirado de pauta na Sessão anterior. Em seguida,
passou-se para o Grande Expediente: Usou da palavra o Vereador Ozires Miranda Queiroz,
saudou a todos. Ao utilizar a palavra apresentou aos Nobres um áudio ao qual segundo ele, diz ter
feito defesa em prol dos colegas parlamentares, o qual reitera dizendo que segundo ele, funcionários
da Prefeitura (secretário de obras e subordinado) fazem críticas ao Poder legislativo. Ao criticar
corroborou que ao tomarem posse de seus cargos como legisladores, entrariam segundo ele,
desarmados para que houvesse juntamente com o executivo avanço em benefício da população
Prainhense. E apresentou diante dos pare sua revolta com as críticas feitas por estes. Mencionou as
fiscalizações que tem realizado juntamente com outros vereadores em áreas do município que estão
em situação alarmante e segundo ele, não se valeram destes para criticar o executivo, pois entendem
que o trabalho deles é buscar soluções. Ao concluir sua fala pediu o afastamento dose servidores que
segundo ele, cometeram crimes contra a moralidade dos parlamentes. Repudiou as atitudes e pediu
providências. Usou da palavra o Vereador Elias Ferreira Campos, saudou a todos. Mencionou
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requerimento de sua autoria ao qual trata da suspensão da cobrança temporária da contribuição de
Iluminação Pública no Município de Prainha por seis meses. Mencionou o questionamento de
populares a respeito da retirada de pauta da matéria em questão e corrobou os motivos. Esclareceu o
objetivo pelo qual apresentou tal demanda. Mencionou consulta feita através da rede social
(facebook) a respeito da suspenção temporária da contribuição e exposto aos Pares as respostas
obtidas através desta consulta. Fez críticas a precariedade do serviço e mencionou os riscos que a
deficiência do serviço tem causado para os munícipes e as dificuldades que estes tem enfrentado
durante a pandemia. Mencionou após não encontrar os dados populacionais do município no portal
da transparência, fez segundo ele o próprio levantamento de dados populacionais com o total de
10.000 domiciliados multiplicado por 50 reais ao qual obteve o valor de 475.000,00 (quatrocentos e
setenta e cinco mil) reais mensal com retirada do percentual da empresa que presta o serviço e
5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil) reais por ano e 22.800.000,00 (vinte dois milhões e
oitocentos mil) reais em quatro anos de governo. E questionou se os valores mencionados por ele nos
últimos quatro meses, não seria o suficiente para suprir as demandas do município durante o período
de suspensão da contribuição. Solicitou que esta Casa cobre ao executivo o valor mensal arrecadado
através do custeio de iluminação pública, as relações de despesas pagas através dos recursos
arrecadados com COSIP mensalmente do início de janeiro deste ano até o mês em vigência. Bem
como os anos de 2017 a 2020, separando segundo ele, o que é consumo, manutenção e a ampliação
da rede de iluminação pública e qual o saldo financeiro da conta vinculada a COSIP. Em seguida
agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador José Antônio Magno da Rocha saudou a todos.
Informou aos nobres que estará encaminhando expediente a SEDOP ao qual solicita planilhas com
as descrições dos serviços a serem prestados e outras especificações técnicas relacionadas ao
asfaltamento. Convidou os nobres pares a estarem fiscalizando os serviços realizados no município.
Mencionou seu ofício nº 009 ao qual trata da relação de obras paradas no município do Baixo
amazonas. Ressaltou o número elevado de obras paradas em mais setenta e cinco municípios e as
consequências sofridas por estas prefeituras que juntas somam o equivalente a 895.000,00 (oitocentos
e noventa e cinco milhões). Trouxe a conhecimento dos pares que o município de prainha está em 2º
lugar entre as 75 prefeituras informadas com mais obras paradas. Em seguida agradeceu e finalizou.
Usou da palavra o Vereador Agnaldo Teles Magno saudou a todos. Apardeceu a Deus. Ao
relembrar as cobranças feitas pelo vereador José Antônio, o parlamentar ressalta que estas já foram
muitas vezes realizadas anteriores e que a população espera por estas respostas. Mencionou que uma
das obras que segundo ele, nem foi iniciada seria o hospital para o município e que segundo ele, o
recurso que seria utilizado para esse fim foi roubado. Criticou as obras paralisadas e que segundo ele
poderiam dar mais qualidade de vida a população e mencionou algumas das referidas obras,
externando sua indignação. Solidarizou com o vereador José Antônio em respeito ao seu pedido. Em
seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador José Benedito da Silva Furtado saudou
a todos, Mencionou o vereador Ozires Miranda em virtude de seu posicionamento que oposição aos
que segundo ele, são ataques que já se estendem há anos. Disse que não aceitará os desrespeitos e que
sempre honrou com seus compromissos. Disse não concordar com atitudes de funcionários e
secretários que se auto avaliam positivamente e fez críticas. Direcionou – se ao líder do governo que
solicite planilhas dos trabalhos a serem realizados pela secretaria de obras e das empresas
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encarregadas do serviço e ainda que, solicite a secretaria de educação os nomes das empresas que
ganharam licitações para construção de escolas. Para que segundo ele. Para que segundo ele, o poder
legislativo possa acompanhar com mais exatidão os trabalhos a serem realizados no município.
Corrobou com fala do vereador José Antônio em virtude das obras paradas e mencionou denúncia
feita ao Ministério Público a respeito do assunto levantado pelo parlamentar. Relembrou conquistas
para o município através de suas ações como parlamentar e pediu apoio para seu requerimento. Em
seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha saudou
a todos. Direcionou a sua fala a mesa diretora, questionando a realização do processo seletivo da
educação, em o vereador Orivaldo respondeu ao questionamento. Ao retomar a palavra, o vereador
Hugo disse ter estado em reunião com o secretário de administração Edmundo Pingarilho ao qual
disse que será realizado o seletivo. Cobrou melhorias no sistema de abastecimento de água da
comunidade Ipanema, ao qual segundo ele está em uma situação precária, pois a caixa d’água está
danificada, ou seja, sem condições de uso. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o
Vereadora Helenilce Guedes Pereira saudou a todos. Mencionou os requerimentos de sua autoria
em ênfase ao qual trata da escola na comunidade de Beira rio e trouxe a luz a insatisfação dos alunos
em estudardes em um barracão comunitário, pois segundo ela, a estrutura não tem condições de
receber os alunos e profissionais, bem como, a todos os outros apresentados em sessão anterior e
pediu o parecer favorável dos nobres parlamentares em prol das matérias de sua autoria. Direcionou
sua fala ao líder do governo, ao qual fez cobranças em virtude da contratação de funcionários para
operar no sistema de abastecimento de água da comunidade são José, rio Uruará ao qual segundo ela,
existe um acordo entre a administração pública e moradores da região em virtude do assunto pautado
por ela. Cobrou do secretário de obras melhorias para a estrada da margem direita do Município que
liga Santa Maria a Floresta, corroborou a com a fala do vereador Elias Campos e solidarizou-se com
o vereador Ozires Miranda. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador
Ewerton Pacheco Jardim saudou a todos. Reportou-se a vereadora Helenilce solidarizando-se aos
requerimentos apresentados por ela. Mencionou que ainda e período de campanha já havia se
antecipado aos fatos e que após conversa com o candidato naquele momento Davi Xavier, que ao
ganhar sanasse as dificuldades urgentes daquela localidade. Reiterou sua fala em sessão anterior ao
qual menciona que não era momento oportuno realizar trabalhos de recuperação das estradas devido
ao período chuvoso e que o momento oportuno seria o período das secas (verão) onde a resposta a
população seria com eficiência. Informou aos Nobres que a única maquina que funciona na região é
a retroescavadeira e que as demais maquinas estão danificadas. E segundo ele, ao questionar o Gestor
Municipal o mesmo disse que as peças de reposição da Patrol haviam chegado. Mencionou que não
está defendendo o governo e sim a população Prainhense. Solidarizou-se com o requerimento do
vereador José Benedito. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador Orivaldo
Oliveira Ferreira saudou a todos. Parabenizou a disposição dos vereadores em buscar soluções para
os problemas da população. Ressaltou que os nobres possam ter segundo ele, cuidado em colocações
feitas por estes. Direcionando sua fala ao vereador Elias campos, comprometeu-se a solicitar do Poder
executivo que estes apresentem aos nobres através de uma apresentação de slides, as informações
acerca do que é arrecadado pelo Município através da contribuição de iluminação pública. Lembrou
que foram inúmeros os recursos desviados do Município. Ressaltou que há controvérsias em
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apresentações feitas, pois segundo ele, há requerimento pedindo a iluminação pública e outros
pedindo a retirada temporária do recurso destinado a iluminação pública. Mencionou que o valor
arrecadado através desta contribuição é inferior ao apresentado pelo vereador Elias Campos, em
seguida agradeceu e finalizou. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra passou para a Ordem
do dia: Foram apresentadas as seguintes matérias para aprovação: Requerimento de nº 001/2021, de
autoria do vereador Elias Ferreira Campos – requerendo a suspensão, em caráter excepcional e
transitório, por 180 (cento e oitenta) dias, da cobrança da tarifa de iluminação pública dos usuários
domésticos de baixa renda e comerciais no município de Prainha, no âmbito do município de
Prainha/PA, prevista na Lei Complementar nº 93, de 23/12/2018, que institui o Código Tributário
Municipal de Prainha, cobradas aos munícipes e dos estabelecimentos comerciais, notadamente
aqueles que foram obrigados a fechar as portas por conta da aplicação de medidas restritivas para
conter a ampla disseminação do novo coronavírus, a partir do presente mês de fevereiro de 2021.
Requerimento de nº 004/2021, de autoria do vereador Elias Ferreira Campos – solicitando que o
Município de Prainha, providencie a demarcação e reavivamento do pico que divide o Município de
Prainha e Almeirim. Requerimento de nº 006/2021, de autoria do vereador Elias Ferreira Campos –
requer que, ouvido o soberano Plenário, seja este votado e encaminhado ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal de Prainha, Davi Xavier de Moraes, que se digne a apresentar a esta casa de leis, o atual
estágio do plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Prainha. Requerimento de nº
004/2021, de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha – solicitando a Construção de um
Sistema de água com Capacidade para 40(Quarenta) mil litros de água na comunidade Vista Alegre
do Cupim, região da colônia de cima Município de Prainha. Requerimento de nº 005/2021, de autoria
do vereador José Antônio Magno da Rocha – solicitando a Construção de uma escola na Comunidade
vila nova, região da colônia de baixo do município de Prainha. Requerimento de nº 006/2021, de
autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha – solicitando a Construção de um Sistema de água,
na Comunidade Vila Nova, região da colônia de baixo munícipio de Prainha. Requerimento em
conjunto de nº 002/2021, de autoria dos vereadores Agnaldo Teles Magno e José Antônio Magno da
Rocha – solicitando a Construção de novo prédio Escolar na Comunidade de São Miguel (Socoró),
na região ribeirinha, neste município. Requerimento em conjunto de nº 003/2021, de autoria dos
vereadores José Antônio Magno da Rocha e Agnaldo Teles Magno – solicitando a Construção de
uma escola de madeira com 2 (duas) salas na Comunidade Ipitanga – Rio Guajará, Zona Rural do
município. Requerimento de nº 004/2021, de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado –
requerendo a recuperação do Posto de Saúde da Comunidade de Santíssima Trindade, localizada na
região do Tamuataí, no Município de Prainha-PÁ. Requerimento de nº 005/2021, de autoria do
vereador José Benedito da Silva Furtado – requerendo a construção de uma escola de alvenaria com
04 (quatro) salas de aula, na Comunidade Mato Grosso, localizada das margens do Rio Uruará na
região de Santa Maria do Uruará, Município de Prainha-PÁ. Requerimento de nº 004/2021, de autoria
do vereador Ozires Miranda Queiroz – solicitando a construção de uma Ponte em Madeira e Lei,
medindo 900mx450m de comprimento, sobre o Igarapé do Evaristo que liga a Comunidade de
Xicantan, na região da Colônia. Requerimento de nº 005/2021, de autoria do vereador Ozires Miranda
Queiroz – solicitando a reabertura do ramal da comunidade do Xicantan. Requerimento de nº
006/2021, de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz – solicitando a construção de uma Escola
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com duas salas de aulas, copa-cozinha e Poço Artesiano na comunidade de Xicantan, na região da
Colônia. Requerimento de nº 004/2021 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira – pedido de
construção de uma Escola com 04 (quatro) salas de aula, 01 (uma) secretaria, 01(uma) cozinha com
cantina e 02(dois) banheiros na Comunidade de Beira Rio Margem Direita do Município.
Requerimento de nº 005/2021 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira – solicitando ao chefe
do Poder Executivo Municipal, Excelentíssimo Sr. Prefeito Davi Xavier de Moraes, a construção de
Sistema de Abastecimento com capacidade para 40.000 L (quarenta mil litros) de água, na
Comunidade São Paulo, margem direita do Município. Requerimento de nº 001/2021 de autoria do
vereador Agnaldo Teles Magno – solicitando informações a respeito de execução do projeto de
construção da quadra poliesportiva, localizada na Trav. Benjamin Constant, bairro São Sebastião,
nesta cidade. Requerimento de nº 002/2021 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno –
solicitando informações a respeito da execução do projeto de construção do gramado e alambrado do
campo de futebol, na Trav. Benjamin Constant, bairro São Sebastião, nesta cidade, que posto em
discussão e votação foram aprovados por unanimidade, o senhor Presidente deu por encerrada a
presente Sessão, convidando os senhores Vereadores para a próxima Sessão no horário regimental.
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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