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 ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA LEGISLATURA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 

Aos cinco dias do mês de julho 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, 

Agnaldo Teles Magno, autorizou a chamada dos Senhores Vereadores, estavam presentes os vereadores: 

Agnaldo Teles Magno, Elias Ferreira Campos, Ewerton Pacheco Jardim, Helenilce Guedes Pereira, Hugo 

Roberto Rabelo Rocha, José Antônio Magno da Rocha, José Benedito da Silva Furtado 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 Provérbios – 2:6 - que diz: “Porque o 

Senhor dá a sabedoria: da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. ” Em seguida determinou 

a leitura da Ata anterior que posta em discussão e votação foi aprovada por unanimidade, passou 

para o Pequeno Expediente: Foram apresentadas as seguintes matérias: Requerimentos de nº 015/2021 

e nº 016/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos; Requerimentos de nº 021/2021 e nº 022/2021 

de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado; Requerimentos de nº 012/2021 e nª 013/2021 de 

autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira; Requerimento de nº 014/2021 de autoria do vereador Hugo 

Roberto Rebelo Rocha; Requerimento de nº 009/2021 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno; 

Requerimentos de nº 016/2021 e 017/2021 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha; 

Requerimento em conjunto de nº 009/2021 e 010/2021 de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos, 

Ozires Miranda Queiroz, José Benedito da Silva Furtado, José Antônio Magno da Rocha, Helenilce 

Guedes Pereira e Hugo Roberto Rebelo Rocha. Não havendo mais matérias a serem apresentadas. Usou 

da palavra o Vereador Elias Ferreira Campos solicitou que seja retirado de pauta o projeto de resolução 

em conjunto nº 001/2021, de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos, Ozires Miranda, Hugo 

Roberto, José Benedito, Ewerton Pacheco e Helenilce Guedes que “Institui uma Comissão Especial com 

o objetivo de debater sobre a aplicação do ISSQN – Imposto sobre serviço de qualquer natureza das 

atividades inerentes a exploração e coleta de recursos naturais de origem animal ou mineral, bem como a 

regulamentação do que estabelece o artigo 27º inciso IX do Plano Diretor do município de Prainha”. Fez 

uso da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado para fazer saudações a população e a todos os 

ouvintes da sessão pela rede social. Em seguida o vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha, fez uso da 

palavra para parabenizar o servidor Zeca Oliveira e o deputado estadual Júnior Hage pela passagem seu 

aniversário. Em seguida, passou-se para o Grande Expediente: Usou da palavra o Vereador Elias 

Ferreira Campos, saudou a todos. Iniciou sua fala parabenizando o Prefeito Davi Xavier pela 

inauguração das obras na sede do município: Cras Renascer e a Praça Mauro Borges; e criticou a falta de 

convite aos representantes do Legislativo para se fazer presente na inauguração. Após justificou a retirada 

do projeto de resolução nº 001/2021 que dispõe da criação de uma comissão especial da cobrança do 

ISSQN – Imposto sobre serviço de qualquer natureza. Citou ainda o seu lema de campanha “conhecimento 

que cria desenvolvimento” e mencionou que saiu de Prainha em busca de estudo, onde realizou o sonho 

de curso superior em universidade pública federal. E que esteve em uma reunião no mês passado com 

uma equipe de vereadores em Belém junto ao IFPA, no qual solicitavam a implementação de um polo do 

instituto federal no município de Prainha, onde o instituto sinalizou positivamente a demanda e declarou 

ainda que tal demanda será repassada ao Executivo, pois é a quem compete. Solicitou ainda em caráter de 

urgência a aprovação do Requerimento em conjunto de nº 010/2021 que convida o Sr. Mizael Pereira da 

Fonseca, coordenador de defesa civil do município de Prainha, a se fazer presente na Câmara de 

vereadores, no dia 07 de julho  de 2021, ás 09h, em uma sessão especial, a fim de que possa apresentar, 

aos representantes do Poder Legislativo, assim como à sociedade em geral, quantitativo de famílias 

cadastradas nas comunidades ribeirinhas e áreas alagadas, na sede do município, quantidade de cestas 

básicas recebidas, metodologia adotada para que não fossem entregues as cestas básicas a todos os 
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moradores cadastrados nas comunidades, visto que já havia como parâmetro os cadastros, previamente, 

realizados pela própria Defesa Civil, o que causou indignação e mal estar nas comunidades ribeirinhas. 

Em seguida agradeceu e finalizou.  Usou da palavra o Vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha saudou 

a todos. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar mais vez na Casa Legislativa pra reivindicar os 

interesses do povo, principalmente da sua região. Criticou a situação das máquinas da secretaria de obras, 

onde as dificuldades só têm a crescer e solicitou mais uma vez o conserto da Patrol, que é de extrema 

necessidade da região. Deixou seu repúdio e indignação pela falta de compromisso da gestão. Se colocou 

à disposição e em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador Ozires Miranda Queiroz 

saudou a todos. Iniciou sua fala dizendo que foi encaminhado há mais de quatro meses ofícios ao Gestor 

Municipal e que não foi obtido resposta sobre suas demandas, que passam o prazo é arquivado e deixando 

assim o vereador sem resposta aos trabalhos e a população, que lhes cobra. E mencionou que solicitou 

através de ofício ao Gestor Municipal e a secretaria de infraestrutura que dei retorno aos ofícios 

encaminhados e como está seu andamento. Citou que visitou comunidade do Xicantan e lamentou a 

situação dos moradores. Se reportou ao vereador José Antônio e o parabenizou pela sua reivindicação ao 

Ramal do Acari. Solicitou ainda a todos os vereadores da base ou não uma resposta para os moradores da 

ponte do Petrópolis e pediu para a mesa diretora que encaminhasse ofício à secretaria de infraestrutura 

solicitando o planejamento de ação de terraplanagem e recuperação de ramais da margem esquerda. 

Mencionou também que ouviu atentamente o discurso do vereador Hugo Roberto e que se sensibiliza 

como mesmo na sua demanda, o mesmo ainda declarou que seria mais prático consertar os tratores 

quebrados da gestão pública, do que alugar máquinas. Falou do requerimento solicitando a presença Sr. 

Mizael Pereira da Fonseca, coordenador de defesa civil, onde é de extrema importância a presença de 

todos dos parlamentares para ouvir, tirar as dúvidas e esclarecer a entrega das cestas básicas. Em seguida 

agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador José Benedito da Silva Furtado cumprimentou a 

todos, disse que esteve sábado na região do Tamuataí, onde esteve reunido com várias lideranças e que 

esteve fazendo a entrega de quatrocentos litros de óleo diesel para a referida região, agradeceu o prefeito 

municipal por ter atendido o pedido desta demanda. Se reportou ainda a região que está lutando para que 

a gestão municipal possa estar atendendo com mais um mil litro de óleo para sanar a limpeza do 

igarapé/rio. Se reportou ao povo de Santa Maria do Uruará, pelas famílias, sobre uma denúncia que chegou 

ao vereador sobre a escola Joaquim Pereira Mendes onde a coordenadora faz pedido para todos os pais a 

doação de dez reais para imprimir atividades das aulas remotas na região, o vereador lamentou e que o 

secretário de educação tem que tomar conhecimento, providências com tal fato e prestar esclarecimentos 

a esta Casa. Agradeceu e parabenizou o deputado estadual Júnior Hage pela quinta ação de expedição de 

documento no município. Falou que encaminhou o ofício de nº 012/2021 de 23 de abril de 2021 ao 

secretário de Educação – solicitando informações acerca dos recursos da merenda escolar ao secretário de 

educação; Ofício de nº 014/2021 de 07 de maio de 2021, protocolado sob o nº 097/2021, ao qual requer 

informações sobre processos licitatórios referentes a Obras de construções de pontes e Ofício de nº 

015/2021 de 07 de maio de 2021, protocolado sob o nº 098/2021 ao qual requer informações sobre 

processos licitatórios referentes a Obras de construções de escolas – encaminhados ao Gabinete do 

Prefeito . Ofício de nº 018/2021 solicitando informações sobre o recurso federal destinado ao município 

para custeio das ações de saúde voltados ao enfretamento da Pandemia de 2020 a 2021; e até o momento 

todos sem resposta, solicitou que a mesa diretora encaminhe expediente ao Ministério Público anexando 

os Ofícios para que o Executivo apresente respostas. Se reportou aos moradores da colônia do Jauarí, que 

esteve na Capital do Estado e que uma das pautas foi levar ao presidente do ITERPA demandas sobre o 

limite Prainha/Almeirim. Também falou sobre a situação com ICMBIO e que esteve em uma reunião com 

o senador Zequinha Marinho. E solicitou ao presidente que encaminhe ofício ao Gestor do ICMBIO para 

prestar esclarecimento a Casa Legislativa. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

Vereador Ewerton Pacheco Jardim cumprimentou a todos. Agradeceu a oportunidade de mais uma vez 

ser porta voz do povo. Reforçou a fala do vereador Hugo Roberto e criticou a situação das estradas da 

Margem Direta. Mencionou que solicitou aos madeiros para disponibilizar os seus maquinários, já que os 
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da prefeitura estão com problemas e que já são seis meses de mandato é a demanda não foi resolvida. 

Relatou as cobranças feitas pela população do Distrito de Santa Maria do Uruará e fez críticas a Secretaria 

de Obras. Parabenizou ainda o prefeito municipal pela inauguração das obras na sede do município: Cras 

Renascer e a Praça Mauro Borges, mas que precisa olhar pelas necessidades da Margem Direita, que está 

esquecida. Cobrou ainda sobre o requerimento que solicita a construção de uma escola na Comunidade 

de Porto Franco. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador Agnaldo Teles Magno 

saudou a todos. Agradeceu a Deus. Iniciou falando que esteve presente na região do Tamuataí e agradeceu 

ao prefeito municipal pelo apoio dado a referida região com quatrocentos litros de óleo diesel. Citou 

também que esteve na comunidade Aparecida no Rio Purus, onde na última reunião feita na comunidade 

a população solicitou uma técnica de enfermagem para atender toda a região e informou que o pedido já 

foi atendido. Falou que passou também na comunidade São Judas onde trabalhou na tapagem da 

comunidade junto com a secretaria de obras. Se solidarizou com o vereador Elias Campos sobre a falta de 

convite para inauguração das obras na sede do município: Cras Renascer e a Praça Mauro Borges. 

Mencionou ainda o requerimento em conjunto com o vereador José Antônio que faz a solicitação a 

Construção de novo prédio Escolar na Comunidade Socoró, para que o líder de governo traga informações 

sobre seu andamento. Justificou a ausência do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. Em seguida agradeceu 

e finalizou. Usou da palavra a vereadora Helenilce Guedes Pereira cumprimentou a todos e agradeceu 

a Deus, iniciou parabenizando o deputado Júnior Hage pela passagem do seu aniversário e pela realização 

da quinta ação de expedição de documento no município, realizando a emissão de mais de 1.800 

documentos e informou as pessoas que ainda não receberam seu RG para que faça procuração no sindicato 

do SINPESCA. Parabenizou o prefeito pela inauguração das obras na sede do Cras Renascer e a Praça 

Mauro Borges e deixou sua crítica pela falta de aviso e convite aos parlamentares. Fez cobranças ao 

Executivo sobre os requerimentos que são feitos na Casa Legislativa e que até o momento não tiveram o 

direito a resposta pelo Gestor Municipal. Pediu ainda que o Prefeito Municipal se voltasse para as 

necessidades da margem direita do município de Prainha e apresentasse soluções. Também destacou o a 

situação das estradas da referida região. Mencionou o seu requerimento sobre o levantamento da rua Santa 

Maria, sendo os trechos da 25 de janeiro à 14 de julho, onde os moradores passam por dificuldades de 

locomoção, onde relatou uma queixa da agente de saúde da região. Falou que os parlamentares tem toda 

razão ao fazer cobranças ao Executivo, pois já são seis meses de mandato. Expôs e criticou os trabalhos 

que estão sendo feitos na estrada da margem direita. Agradeceu ao secretario de meio ambiente Ebson 

Barbosa, pelo atendimento de disponibilizar dois servidores para realizar a regularização de CAR da Santa 

Maria e região, 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 

015/2021, de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha solicitando as planilhas de quadro 

funcional da Secretária de Educação, constando: Carga Horária, Remuneração, Setor, local de atuação e 

cargo que exercem e ainda mencionar se o referido profissional é contrato ou efetivo, do presente ano 

(2021). Requerimento de nº 019/2021, de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo 

a construção de uma Creche com 08 (oito) salas de aula no Bairro São Sebastião, sede do município de 

Prainha-PA. Requerimento de nº 020/2021, de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado 

requerendo a construção de uma Escola com 01 (uma) sala de aula na comunidade Fortaleza, Zona Rural 

do município de Prainha-PA. Requerimento de nº 013/2021, de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo 

Rocha solicitando um sistema de abastecimento e tratamento de água na Comunidade de Pacoval – Região 

do Ipanema, neste município. Requerimento de nº 013/2021, de autoria do vereador Elias Ferreira Campos 

solicitando a manutenção e reforma do trapiche em madeira, pertencente a Comunidade Fortaleza, 

localizada no rio Furinho, no município de Prainha. Requerimento de nº 014/2021, de autoria do vereador 

Elias Ferreira Campos solicitando como está sendo feito o Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M, 

vinculado à Secretaria M. de Produção, no município de Prainha. Requerimento em conjunto de nº 

010/2021, de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos, Ozires Miranda Queiroz, José Benedito da 

Silva Furtado, José Antônio Magno da Rocha, Helenilce Guedes Pereira e Hugo Roberto Rebelo Rocha 
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requerendo que seja votado e encaminhado ao Sr. Mizael Pereira da Fonseca, coordenador de defesa civil 

do município de Prainha, convidando-o a se fazer presente na Câmara de vereadores, no dia 07 de julho  

de 2021, ás 09h, em uma sessão especial, a fim de que possa apresentar, aos representantes do Poder 

Legislativo, assim como à sociedade em geral, quantitativo de famílias cadastradas nas comunidades 

ribeirinhas e áreas alagadas, na sede do município, quantidade de cestas básicas recebidas, metodologia 

adotada para que não fossem entregues as cestas básicas a todos os moradores cadastrados nas 

comunidades, visto que já havia como parâmetro os cadastros, previamente, realizados pela própria 

Defesa Civil, o que causou indignação e mal estar nas comunidades ribeirinhas, 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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