ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA

ATA
DA
DÉCIMA
PRIMEIRA
SESSÃO
ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA
VIGÉSIMA
LEGISLATURA
DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE PRAINHA.
Aos seis 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:
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 Atos – 5:35 - que diz: “E nós somos testemunhas destas
coisas, e bem assim o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. ” Em seguida determinou
a leitura da Ata anterior, depois de lida, o vereador Ozires Miranda Queiroz pediu que constasse na Ata a
sua fala “[...] que seria mais prático consertar os tratores quebrados da gestão pública, do que alugar
máquinas”. 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 023/2021 e nº 024/2021 de autoria do vereador José Benedito da Silva
Furtado; Requerimento em conjunto de nº 011/2021 de autoria dos vereadores José Benedito da Silva
Furtado e Hugo Roberto Rebelo Rocha; Requerimento em conjunto de nº 012/2021 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; Requerimentos de nº
017/2021 e nº 018/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos; Requerimentos de nº 018/2021 e
nº 019/2021 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha; Requerimentos de nº 015/2021 e nº
016/2021 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha; Requerimentos de nº 014/2021 e nº
015/2021 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira. Não havendo mais matérias a serem
apresentadas. Fez uso da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado para dá boas-vindas aos
empresários e amigos que se faziam presente no recinto desta Casa. Em seguida, passou-se para o Grande
Expediente: Usou da palavra o Vereador José Antônio Magno da Rocha, desejou boa noite e
cumprimentou a todos. Iniciou falando que na sessão anterior foi mencionado pelos parlamentares o
encaminhamento de ofícios e requerimentos a Gestão Municipal e não está havendo retorno do executivo,
expôs que está na hora de fazer uso da Lei 12.527 que garante e dá acesso às informações públicas. O
parlamentar requereu da secretaria desta Casa de Leis um relatório sobre os expedientes enviados ao
Gestor do executivo para tomar as medidas cabíveis e declarou que não irá se repetir, como em mandatos
anteriores que o Executivo não esclarece as informações solicitadas pelos parlamentares. Mencionou a
questão da regularização fundiária no município de Prainha e Almeirim, problema que se arrasta há muito
tempo e já está na hora de ser solucionado, onde esteve juntamente com os vereadores Elias Campos,
Ozires Miranda, José Benedito e Hugo Roberto na localidade onde ocorre o problema. Declarou ainda
que o Prefeito Municipal é o principal responsável para solucionar tal demanda. Disse que compartilha da
mesma opinião do vereador Ozires Miranda, fez críticas e solicitou esclarecimentos a Secretaria de Obras.
Falou da regularização do trânsito no município de Prainha. Relatou a justificativa sobre seu requerimento
de nº 016/2021, solicitando a viabilidade da construção de uma casa de apoio ou aluguel de imóvel para
o fim proposto. Por fim falou sobre o requerimento que constitui o Comitê do movimento pelo
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asfaltamento da PA 419 e a estadualização das estradas Santa Maria do Uruará/Santarém e o tronco Leste
da PA 254, pediu apoio dos nobres pares e colocou seu mandato à disposição, em seguida agradeceu e
finalizou. Usou da palavra o Vereador Elias Ferreira Campos saudou a todos. Iniciou sua fala
retomando a pauta sobre o IFPA, onde falou com o diretor responsável do instituto federal de educação
em Santarém e ficou agendado uma reunião para a quarta-feira, as 15 horas, por meio virtual e solicitou
a presença dos vereadores para juntos discutir a implementação de um polo do instituto federal no
município de Prainha. Falou da demarcação que divide o município de Prainha/Almeirim e citou que
Prainha já perdeu terra para o município de monte alegre e se vê evidências que irá perder para a cidade
de Almeirim. Citou que esteve em reunião com o secretário de obras e cobrou um planejamento para que
seja apresentado as comunidades de quando será realizado os trabalhos em cada localidade. Mencionou
sua visita em diversos órgãos na Capital do Estado levando e cobrando demandas de interesse do
município. Relatou sobre o movimento ocorrido na comunidade de Jatuarana há uns dias atrás, onde
debatiam sobre o comitê da PA 419. Se voltou ao líder de governo falando dá falta de resposta do
executivo e que uma das principais cobranças da população é sobre o pedido de suspensão da cobrança
de iluminação pública por seis meses. Falou do seu Projeto de Lei de prevenção conscientização e combate
ao uso de drogas lícitas e ilícitas no município de Prainha. Convidou a população ribeirinhas para estar
presente na reunião com o Sr. Mizael Pereira da Fonseca, coordenador de defesa civil do município de
Prainha. Pediu aos vereadores que a aprovem o requerimento que constitui o Comitê do movimento pelo
asfaltamento da PA 419, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador Hugo Roberto
Rebelo Rocha desejou boa noite e cumprimentou a todos, agradeceu a Deus. Após falou sobre seu
requerimento que solicita a construção de uma escola na localidade de Poço Azul – região do Itamucurí,
pois as aulas irão retornar e a escola não oferece estrutura suficiente de conforto e segurança aos alunos.
Falou da cobrança sobre iluminação pública e criticou a prestação de contas ocorrida há alguns meses
atrás. Pediu mais respeito com a população. Fez cobranças da ponte Venezuela na região Itamucurí que é
uma importante via de acesso dos moradores aos Distritos de Santa Maria e Boa Vista, interligando as
regiões da Margem Direita do Município. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o
Vereador José Benedito da Silva Furtado saudou a todos, agradeceu a oportunidade de mais uma vez
ser porta voz das demandas do povo e chamou a atenção dos vereadores pela ausência de três
parlamentares nesta Casa, ocasionando atrasados nos trabalhos dos parlamentares não ocorrendo sessão
por falta de quórum. Falou que há alguns dias atrás se fez presente na comunidade de Boa vista do Cuçari,
na colônia Providência em reunião e criticou a situação precária das ruas/estradas da região. Parabenizou
os nobres pares pelos votos com a matéria da reforma da escola Jarbas Passarinho na comunidade
Jatuarana. Explanou sua solicitação sobre a conclusão das obras das creches dos Distritos de Santa Maria
do Uruará e Boa Visita do Cuçari, que estão paralisadas há muito tempo e conta com o apoio e votos dos
vereadores. Chamou a atenção do líder de governo para trazer respostas sobre suas demandas a esta Casa
Legislativa. Mencionou ainda o requerimento em conjunto com o vereador Hugo Roberto que faz
solicitação de audiência pública com o gerente de relacionamento com cliente da empresa
CELPA/Equatorial Energia em Santarém, para ser discutir as constantes quedas de energia elétrica e
apagões na Margem Direita. Criticou a falta de zelo da máquina Patrol, que é de extrema importância nas
melhorias das estradas do município e fortaleceu a fala do vereador Ozires Miranda de que seria mais
viável consertar as máquinas do patrimônio público, do que está fazendo aluguel de outras, por fim relatou
o abandono das máquinas. Declarou ainda seu voto favorável ao Comitê do movimento pelo asfaltamento
da PA 419. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o Vereador Ozires Miranda Queiroz
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saudou a todos, desejou boa noite. Iniciou falando que se sentiu constrangido de ouvir discursos com
respeito a gestão municipal pela falta de gestão ao município com demandas simples de se resolver, onde
na primeira gestão é aceitável desculpas como está se organizando a Casa, mas que na segunda gestão não
é possível aceitar. Mencionou que esteve conversando com o secretário de governo, onde ficou sabendo
que o Prefeito está cassando o convênio com Banco Banpará em função de que o Governo Estadual tinha
um compromisso com o deputado Júnior Hage com um grupo de funcionário, em represaria o Prefeito
retira do referido banco as contas dos servidores que já estava recebendo, assim como também a carta de
compromisso de convênios, confirmou ainda tal fato com o gerente do Banpará. Declarou que a gestão
não tem equipes para trabalhar na terraplanagem, onde não é aceitável colocar pessoas para tomar conta
e que não são capacitas. Citou ainda que na comunidade de Vista Alegre do Cupim onde foi feito um
paliativo na rua e o presidente da comunidade conseguiu um material melhor para recabiar, mas o chefe
chamado Iran não aceita. Afirmou que o planejamento se faz necessário e que nunca foi enviado a Casa
Legislativa. Após se reportou ao Líder de Governo para que traga respostas aos parlamentares. Falou
sobre a preocupação com a estrada PA 419, onde o Comitê possa ir até a Capital do Estado para reunir
uma quantidade de políticos e sensibilizar o Governo para liberar pelos menos a metade do asfalto, em
seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Ewerton Pacheco Jardim saudou a todos.
Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar mais vez na Casa Legislativa para reivindicar os interesses
do povo, mas uma vez fez cobranças ao Prefeito Municipal e ao secretário de Obras sobre as estradas do
Município, que estão em uma situação precária. Solicitou que o secretário vá até a Margem direita
conhecer a real situação das estradas. Reforçou a fala do vereador José Bendito da Silva Furtado com
relação a construção da Creche de Santa Maria que está paralisada e desconhece o motivo, também citou
o ginásio e fez cobranças para que o Gestor Municipal faz uma inauguração na referida região. Mencionou
que recebeu cobranças sobre os madeireiros que entraram com máquinas pesadas para dentro do mato e
que os mesmos não tiveram a sensibilidade descer com o trator para resolver o problema da estrada. Citou
ainda o acordo que foi feito com os madeiros para disponibilizarem suas máquinas e não foi comprimido.
Também reforçou as falas dos vereadores Hugo Roberto e José Benedito sobre o conserto da Patrol. Deu
seu apoio ao movimento da PA 419 e fez apelo ao Governo do Estado para que seja incluído no orçamento
estadual o asfaltamento. Se colocou à disposição da população, em seguida agradeceu e finalizou. Usou
da palavra a vereadora Helenilce Guedes Pereira cumprimentou a todos e agradeceu a Deus. Iniciou
parabenizando as comunidades de Santa Cruz pelo evento religioso promovido onde pode estar presente
e parabenizou também a comunidade de Beira Rio pelo festejo do dia dos pescadores. Se dirigiu ao Líder
de Governo e ao presidente para falar sobre a manutenção dos cemitérios do Distrito de Santa Maria, no
qual foi convocada pelos presidentes da associação de moradores para fazer uma visita e se deparou com
falta de manutenção. Observou o abandono da parte dos governantes, solicitando que sua fala chegasse
até o Prefeito para tomar providências. Reforçou sua fala sobre o seu requerimento solicitando um sistema
de abastecimento e tratamento de água, no bairro do Novo Planalto, em Santa Maria do Uruará.
Parabenizou os empresários e a todos que abraçaram a causa do asfaltamento da PA 419 e declarou seu
apoio ao movimento. Mencionou ainda sobre estadualização da estrada que liga Santa Maria a Rodovia
de Curuá Una, se reportando a população da Margem Direita que é preciso colaboração de todos para
trabalhar em prol desse movimento de estadualização. Reforçou também a fala do vereador José Bendito
que as ruas do Distrito de Boa Vista do Cuçari estão intrafegáveis, que a situação está precária. Citou as
obras paralisada por todo o município. Deu reforço ainda aos seus requerimentos que fazem solicitação
de escola nas comunidades de Beira Rio, São Paulo e Porto Franco, reforma da escola da comunidade
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Santa Cruz e fez cobranças ao líder de governo para dá respostas as demandas. Em seguida agradeceu e
finalizou. Usou da palavra o Líder de Governo para fazer esclarecimentos, que entende as cobranças
dos parlamentares e declarou que quando vai em buscar de resposta na prefeitura são horas de esperar, e
o mesmo não pode parar pois são muitas atribuições e que gosta de estar visitando as comunidades para
conhecer de perto suas realidades, que é um parlamentar atuante, fez apelo ao Gestor municipal e aos
secretários por mais respeito com o parlamentar, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o
Vereador Agnaldo Teles Magno saudou a todos. Se reportou ao Líder de Governo para lhe dá respostas
sobre Construção da escola na Comunidade Socoró, solicitou também informações sobre a escola da
comunidade Terra Preta – rio Guajará, pois a mesma não oferece estruturas adequadas aos professores e
alunos. Disse ainda que falta entendimento tanto da parte do Líder de Governo como do Gestor Municipal
para que possa ser dada uma resposta satisfatória aos parlamentares, 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 Elias Ferreira
Campos requerendo ao Poder Executivo, para que constitua uma equipe de fiscalização, de modo que
possa realizar a fiscalização de obras advindas via Governo do Estado ou do Município, dando ciência da
existência dessa Equipe de Fiscalização para a Secretaria de Transporte do Estado – SETRAN, quando
for obra do Estado, a fim de que tenham ciência de que há uma equipe, no Município, que fará o
acompanhamento das próximas obras que forem ser realizadas pelo Estado, na Cidade de Prainha, de
forma que possam avaliar se aquilo que consta do Memorial Descritivo da Obra está sendo cumprido na
prática, possibilitando maior transparência à ação. Requerimento de nº 016/2021, de autoria do vereador
Elias Ferreira Campos requerendo ao Prefeito Municipal, para que determine à secretaria competente, que
se digne a solucionar a situação dos motoristas de ônibus que fazem linhas da sede do município para as
nossas comunidades de colônias, assim como os que fazem linha de Prainha para Monte Alegre e vice
versa, no sentindo de que seja determinado um ponto de parada fixa, para que os mesmos possam ter um
local de descanso e com isso possam receber e entregar encomendas, sem precisarem estar se deslocando
pelas vias da cidade gastando combustível e até mesmo atrapalhando o trânsito. Requerimento de nº
021/2021, de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo a construção de uma Escola
com 10 (dez) salas de aula no Bairro de São Benedito, destinada ao atendimento de alunos do ensino
fundamental, sede do Município de Prainha/PA. Requerimento de nº 022/2021, de autoria do vereador
José Benedito da Silva Furtado requerendo em caráter de urgência, 1.000 (um mil) litros de combustível
(óleo diesel) para limpeza da tapagem (retirada de ilhas) do Igarapé/Rio Tamuataí, zona rural do município
de Prainha; e também que seja disponibilizado ajuda de custo/alimentação para os trabalhadores
voluntários que farão o trabalho descrito. Requerimento de nº 012/2021, de autoria da vereadora Helenilce
Guedes Pereira solicitando a reforma da escola na comunidade de Santa Cruz, Distrito de Santa Maria do
Uruará, neste município. Requerimento de nº 013/2021, de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira
requerendo o levantamento da rua Santa Maria, sendo os trechos da 25 de janeiro à 14 de julho que não
estão asfaltados na Margem Direita do Município. Requerimento de nº 014/2021, de autoria do vereador
Hugo Roberto Rebelo Rocha solicitando a Construção de Muro no entorno da escola da comunidade do
Paraíso – Itamucurí, neste município. Requerimento de nº 009/2021, de autoria do vereador Agnaldo Teles
Magno solicitando a contratação de um técnico de enfermagem para a região do Purus, neste município.
Requerimento de nº 016/2021, de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha solicitando a
viabilidade da construção de uma casa de apoio ou aluguel de imóvel para o fim proposto. Requerimento
de nº 017/2021, de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha solicitando ao Gestor Municipal e
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ao secretário municipal de Administração e Governo, que informe a esta Casa se há previsão para
“municipalização do trânsito” e se estão sendo feitos os estudos neste sentido. Requerimento em conjunto
de nº 009/2021, 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
requerendo que seja votado constituindo o Comitê do Movimento pelo Asfaltamento da PA-419 e a
estadualização das estradas Santa Maria do Uruará/ Santarém e o Tronco Leste da PA-254, próximo à
Vila Vista Alegre do Cupim, para fazer gestão junto ao governo do Estado e a Assembleia Legislativa
para acolhimento do pleito da população do município de Prainha. PARECER da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final que trata do Projeto de Lei nº 002/2021 que dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2022 e dá outras providências,
VOTAÇÃO EM 1º TURNO. PARECER da Comissão de Finanças e Orçamento que trata Projeto de Lei
nº 002/2021 que “dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentária para o
exercício de 2022 e dá outras providências. PARECER da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final referente ao Projeto de Lei do Executivo nº 003/2021 que “denomina quadra poliesportiva Josimar
Brasil Catunda – Rabote e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº003/2021, de 19 de maio de
2021 que “denomina quadra poliesportiva Josimar Brasil Catunda – Rabote e dá outras providências.
PARECER da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final referente ao Projeto de Lei do Executivo
nº 004/2021 que “denomina Estádio Municipal Jáder Luiz Rodrigues dos Passos e dá outras
providências; PROJETO DE LEI Nº 004/2021 que “denomina Estádio Municipal Jáder Luiz Rodrigues
dos Passos e dá outras providências; Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
referente ao Projeto de Lei do Executivo nº 005/2021 que “denomina Praça Mauro Borges dos Santos e
dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 005/2021 que “denomina Praça Mauro Borges dos Santos
e dá outras providências. PARECER da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final referente ao
Projeto de Lei nº 002/2021 que “institui a semana municipal de prevenção conscientização e combate ao
uso de drogas lícitas e ilícitas no município de Prainha e dá outras providências; Projeto de Lei nº
002/2021 que “institui a semana municipal de prevenção conscientização e combate ao uso de drogas
lícitas e ilícitas no município de Prainha e dá outras providências; 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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