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ATA DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA 

DO PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

 

Aos nove dias do mês de setembro 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 

Orivaldo Oliveira Ferreira autorizou a chamada dos Senhores Vereadores, estavam presentes os 

vereadores: Agnaldo Teles, Elias Ferreira Campos, Enoc Pereira do Nascimento, Hugo Roberto 

Rabelo Rocha, José Antônio Magno da Rocha, José Benedito da Silva Furtado, Ozires Miranda 

Queiroz e Sebastião Góes Furtado Filho. 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 

Romanos– 12:21 - que diz: “Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem.” Em 

seguida determinou a leitura da Ata anterior que posta em votação foi aprovada, passou para o 

Pequeno Expediente: Foram apresentadas as seguintes matérias: Ofício do CMS Nº 051/2021 – Que 

encaminha cópia da Resolução nº 004/2021 e do Parecer de análise das contas do Fundo Municipal 

de Saúde de Prainha, referente ao 3º quadrimestre de 2020, para conhecimento e as providências 

cabíveis de acordo com a legislação. Ofício nº 059/2021 – PMP/SEMAP – Que encaminha o Projeto 

de Lei nº 010/2021, que trata do Plano Plurianual para o Quadriênio 2022 a 2025, para análise e 

aprovação desta Casa de Leis. Ofício nº 062/2021 – PMP/SEMAP – Que encaminha o Projeto de Lei 

nº 009/2021, que dispõe sobre regulamentação da concessão de benefícios eventuais da política de 

assistência social no município de Prainha, para análise e aprovação desta Casa de Leis. 

Requerimento de nº 023/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos. Requerimentos de nº 

024/2021 e nº 025/2021 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha. Requerimento de nº 

010/2021 de autoria do vereador Sebastião Góes Furtado Filho. Requerimento de nº 016/2021 de 

autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento. Requerimento de nº 022/2021 de autoria do 

vereador Elias Ferreira Campos. Fez uso da palavra o presidente Orivaldo Oliveira Ferreira para 

informar sobre o “I seminário de capacitação da AMUT para vereadores da Região Oeste do Pará”. 

Em seguida, passou-se para o Grande Expediente: Usou da palavra o vereador Elias Ferreira 

Campos, desejou boa noite e cumprimentou a todos. Iniciou parabenizando os vereadores Ozires 

Miranda e José Benedito pela realização dos trabalhos de demarcação que delimita Prainha/Almeirim. 

Após se reportou as falas ocorridas na sessão anterior e citou que um dos parlamentares, se pronuncia 

pela segunda vez dizendo que o nobre vereador quer ensinar e o mesmo declarou que não tem essa 

pretensão, apesar de ser professor. Falou ainda que as pessoas aprendem todos os dias, mencionando 

que tem duas graduações, três pós-graduações, mas que não está pronto e que está em constante 

evolução. Expôs que seu único interesse na Casa Legislativa é resguardar os interesses do Poder 

Legislativo, contribuindo de alguma forma. Se voltou ainda ao seu projeto de lei, dizendo que 

pesquisou de todas as maneiras, tentando buscar respostas para fala do parlamentar que disse já existir 

a semana municipal de prevenção e conscientização do combate ao uso de drogas na Lei Orgânica do 
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Município, e declarou que não encontrou tal artigo que faz a citação. Falou que não se trata de criar 

uma lei, mas de criar mecanismos capazes de ajudar a juventude, disse ainda que muitas pessoas 

lamentaram tal situação. Por fim, falou o seu requerimento em conjunto com os vereadores Ozires 

Miranda, José Antônio, José Benedito, Helenilce Guedes, Hugo Roberto e Ewerton Pacheco, que fala 

da criação de uma comissão especial a fim de debater e identificar fatos geradores, possíveis de 

recolhimento, ao erário municipal do ISSQN-Imposto sobre serviço de qualquer natureza, e solicitou 

apoio para sua aprovação, em seguida agradeceu e finalizou.  Usou da palavra o vereador Enoc 

Pereira do Nascimento saudou a todos e desejou boa noite. Agradeceu a Deus pela oportunidade na 

Casa de Leis, estando como parlamentar e poder contribuir com a população de Prainha. De início 

avisou a população do Distrito de Boa Vista do Cuçari, na margem direita do município, que nos dias 

11, 12, 13 e 14 de setembro/2021 haverá uma ação conjunta da equipe e núcleo de justiça da cidade 

de Santarém em parceria como Governo do Estado, Policia Civil e Deputado Estadual Hilton Aguiar, 

para atender a população emitindo os documentos: 1ª e 2ª via de Carteira de Identidade e 2ª via do 

Registro de Nascimento ou Casamento. Agradeceu ao vice-prefeito e ao deputado Hilton Aguiar por 

atender sua demanda. Falou que os trabalhos irão iniciar nos ramais das comunidades: Patauazal, 

Ribanceira, Providência, Teixeira e Paraíso, se colocou à disposição da população, em seguida 

agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Sebastião Góes Furtado Filho desejou boa 

noite e cumprimentou a todos. Iniciou sua fala agradecendo a Deus. Disse a população que 

acompanha pelas redes sociais que os vereadores estão empenhados na luta para que as ações do 

Governo cheguem as todas as comunidades e até menos favorecidos. Reforçou a fala do vereador 

Enoc Pereira sobre ação para emissão de documentação que irá acontecer no Distrito de Boa Vista 

do Cuçari, ressaltou a carência que o município tem sobre os serviços de emissão de RG. Fez 

cobranças ao Gestor Municipal com relação a falta de iluminação pública na margem direita do 

município. Falou sobre o seu requerimento que solicita a reforma do motor de luz do Posto de saúde 

do referido Distrito, onde a reforma é de suma importância, pois o mesmo se encontra em situação 

precária, também se colocou à disposição do povo, em seguida agradeceu e finalizou. Usou da 

palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado desejou boa noite e saudou a todos. Expressou 

sua alegria por está fazendo parte de mais uma sessão na Casa de Leis. Agradeceu a presença do ex-

vereador Ivan Silva. Após mencionou sobres os trabalhos no limite Prainha/Almeirim e expôs que é 

uma luta de quase vinte anos, onde os trabalhos vão proporcionar outro rumo e deixar de ser apenas 

uma linha imaginária, um marco que será visível no limite Prainha/Almeirim. Agradeceu ao vereador 

Ozires Miranda pelo apoio junto aos trabalhos de delimitação. Se voltou a discussão do projeto de lei 

de autoria do vereador Elias Campos na sessão anterior e mencionou que esteve em reunião 

juntamente com o vereador José Antônio debatendo para a razão para justificar o veto total do projeto, 

e declarou que não vê motivos para o veto de um projeto tão importante que irá ajudar a população. 

Expôs ainda que irá votar para que o veto seja derrubado e pediu aos parlamentares para que votem 

com consciência. Pediu ainda que após a sessão, possa ser corrigida as datas das audiências públicas 

marcadas nos finais de semana no mês de outubro, onde tem como pauta os assuntos: Reserva 

Extrativista Renascer e Quedas de Energia Elétrica no Distrito de Boa Vista do Cuçari. Falou da 
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necessidade de o ICMBio apresentar esclarecimentos à população que vem sofrendo com a reserva, 

onde as famílias que moram no local ainda não têm a mínima infraestrutura, em seguida agradeceu e 

finalizou. Usou da palavra o vereador José Antônio Magno da Rocha saudou a todos, desejou boa 

noite. Iniciou solicitando que seja feito uma reunião com assessoria jurídica e o contador da Casa de 

Leis para que possam auxiliar junto aos projetos de leis e na análise do PPA para os anos 2022/2025, 

pois exige fundamentos técnicos. Relatou também que esteve reunido com os secretários de: 

Educação e Meio ambiente, tratando de demandas pelas quais os vereadores são cobrados e citou 

como pauta os animais soltos nas vias publicadas da sede do município, onde o secretário de Meio 

Ambiente informou que esteve em reunião com órgãos de competência para que seja tomada uma 

providência o mais breve possível. O vereador informou ainda que a assessoria jurídica da prefeitura 

está fazendo adequações na lei para que os responsáveis pelos animais paguem uma taxa, caso não 

retire os animais dentro do prazo. Se manifestou com relação ao veto do projeto de lei, dizendo ao 

vereador Elias Campos, que o mesmo conhece seu posicionamento e que procura reunir com os 

demais, para agir de maneira correta. Declarou que não é contra a aprovação do projeto, mas que é 

preciso ouvir ambas as partes, onde o veto do executivo e análise da assessoria jurídica do Parlamento 

afirmam que o projeto é inconstitucional, e expôs que não quer ser responsável de aprovar uma lei 

com tal inconstitucionalidade. Sugeriu ao vereador para que possa fazer uma indicação encaminhando 

ao Prefeito Municipal para que possa fazer uma regulamentação da semana municipal de prevenção 

e conscientização do combate ao uso de drogas. Expressou que os parlamentares possam focar em 

ambas as partes das questões que tramitam na Casa de leis, em seguida agradeceu e finalizou. Usou 

da palavra o vereador Ozires Miranda Queiroz cumprimentou a todos e desejou boa noite. 

Começou se portando ao veto do projeto de lei de autoria do vereador Elias Campos e fez críticas ao 

assessor jurídico da Casa Legislativa. Declarou que desafia a Advogada Soyla e aos outros assessores 

jurídicos da prefeitura a apontarem onde está a inconstitucionalidade do projeto. Citou duas cidades 

de São Paulo onde foi aprovado e sancionado o mesmo projeto de lei que institui a semana municipal 

de prevenção e conscientização do combate ao uso de drogas. Falou que as leis têm suas 

interpretações e quando se pega o veto feito pela advogada do Prefeito, ele é todo embasado no art. 

79 da Lei Orgânica, no qual é tão tempestuoso que a referida advogada encerrar com um artigo sem 

fundamentação ao veto. Expressou que o veto não foi contra ao vereador Elias Campos ou aos demais 

parlamentares, mas a sociedade em geral. O vereador leu o art. 79 que diz “se o prefeito julgar o 

Projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público”, para a sociedade 

ter conhecimento e analisar em que parte o projeto é contrário ao interesse público. Declarou que o 

projeto não irá fazer despesas ao executivo, pois todos que trabalharem na semana de conscientização 

são funcionários públicos e que com as atividades implementadas pelo projeto irá contribuir na 

pontuação dos alunos, projeto este que foi tirado da sociedade, deixou seu repúdio, 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 014/2021 de autoria 

do vereador Enoc Pereira do Nascimento requerendo a conclusão do sistema de abastecimento de 

água, no bairro Planalto, no Distrito de Boa Vista do Cuçari, margem direita do Município de Prainha. 
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Requerimento de nº 015/2021 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento requerendo a 

reforma do posto de saúde da comunidade de Itamucurí (Mucambo), região do Itamucurí, margem 

direita do município de Prainha, que posto em discussão e votação foram aprovados por unanimidade. 

Requerimento de nº 020/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja 

encaminhado ao Sr. Davi Xavier de Moraes, Prefeito Municipal de Prainha, para que determine ao 

setor competente, que se digne encaminhar à Câmara de Vereadores, aos cuidados do signatário deste, 

relação nominal, constando nomes, data de admissão, lotação, local de trabalho, cargo, salario, tempo 

de afastamento (informar data inicial de afastamento e data final) de todos os funcionários públicos 

efetivos ou não, do município de Prainha, que se encontrem afastados por quaisquer problemas, sejam 

eles de saúde e/ou interesse pessoal do afastamento e se o mesmo encontra-se recebendo seus 

proventos normalmente pela folha do município. Requerimento de nº 021/2021 de autoria do vereador 

Elias Ferreira Campos requerendo que seja encaminhado ao Sr. Davi Xavier de Moraes, Prefeito 

Municipal de Prainha, para que determine ao setor competente, que se digne encaminhar à Câmara 

de Vereadores, aos cuidados do signatário deste, relação por comunidades e sede do município, de 

todos os veículos contratados para serem utilizados para o transporte escolar, informando, inclusive 

o número de assentos colocados à disposição dos alunos, pedimos ainda, que a mesma providência 

seja tomada com relação aos veículos, que fazem atendimento aos serviços de saúde, de assistência 

social e outros, que possam existir, tais como lanchas e barcos alugados para o município, salientando 

que, na relação, ora solicitada, conste nomes das empresas prestadoras do serviço e respectivo CNPJ, 

número do processo licitatório, modalidade objeto, valor mensal e total do contrato, inclusive com 

informações constando marca, modelo, ano de fabricação, cor, placa, dos veículos, constado os 

respectivos números de processos licitatórios realizados para contratação desses serviços, a partir de 

janeiro/2021, que posto em discussão e votação foram aprovados por unanimidade. Requerimento em 

conjunto nº 013/2021 de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos, Ozires Miranda Queiroz, José 

Antônio Magno da Rocha, José Benedito da Silva Furtado, Helenilce Guedes Pereira, Hugo Roberto 

Rebelo Rocha e Ewerton Pacheco Jardim requerendo que seja encaminhado ao ilustre Prefeito 

Municipal, sr. Davi Xavier de Moraes, de modo que o mesmo, enquanto representante do poder 

executivo, possa providenciar, com a maior brevidade possível, a criação de um grupo de trabalho, a 

fim de debater e identificar fatos geradores, possíveis de recolhimento, ao erário municipal do 

ISSQN-Imposto sobre serviço de qualquer natureza, das atividades inerentes a exploração da madeira, 

bem como de outras atividades econômicas realizadas e/ou exploradas no município de Prainha, 

tempo em que recomendamos que esse grupo de trabalho, possa  ser composto por pessoas 

conhecedoras de leis tributárias, mais, precisamente, contador ou advogado tributarista, com 

funcionários da secretaria de administração e finanças e/ou outra, de modo que possam apresentar 

criterioso estudo sobre essas matérias e, possível emenda ao Código Tributário Municipal, num prazo 

máximo de 90 (noventa) dias, a contar da aprovação deste requerimento pela Câmara de vereadores, 

e também possamos receber um prazo para a informatização de todos os serviços relacionados ao 

recolhimento de impostos praticados em nosso município, considerando princípios basilares, que 

regem a administração pública, como a transparência, a eficiência, a inovação e a sustentabilidade, 
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que posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Após iniciou-se a votação do Veto 

Total do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 002/2021 - “Institui a semana municipal de prevenção, 

conscientização e combate ao uso de drogas licitas e ilícitas no município de Prainha e dá outras 

providências”, de autoria do vereador Elias Ferreira Campos, que conforme o Art. 165, inciso II do 

Regimento Interno da Casa Legislativa a votação é de escrutínio secreto. Em seguida, foi chamado 

os Vereadores, um a um, para distribuição de cédulas. Transcorreu normalmente a votação, votando 

todos os Vereadores presentes. Passou-se à apuração pela Mesa Diretora, sendo proclamado o 

resultado, mantendo o Veto Total ao Projeto de Lei nº 002/2021 pela maioria, 05 (cinco) Vereadores 

votaram pela manutenção e 04 (quatro) votaram pela rejeição do Veto Total ao Projeto de Lei. 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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