ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA

ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO
ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA
VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PRAINHA.
Aos dezessete dias do mês de novembro 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: Agnaldo Teles Magno, Elias Ferreira Campos, Ewerton Pacheco Jardim,
Hugo Roberto Rebelo 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 João 16:33 – que diz: “Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste
mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo”. Em seguida determinou a leitura da Ata
anterior que posta em votação, foi aprovada por unanimidade. Passou para o Pequeno Expediente.
Foram apresentadas as seguintes matérias: Requerimento de justificativa de ausência do vereador
Enoc Pereira do Nascimento; Requerimento nº 034/2021, de autoria do vereador José Benedito da
Silva Furtado; Requerimento nº 012/2021, de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz;
Requerimento nº 028/2021, de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha. Não havendo
quem fizesse uso da palavra, passou-se para o Grande Expediente. O Presidente franqueou a palavra.
Usou da palavra o vereador Elias Ferreira Campos. Desejou boa noite. Saudou a todos.
Mencionou a visita feita pela manhã na Unidade Mista de Saúde Wilson Ribeiro, juntamente com
oito parlamentares, disse que há muito trabalho a ser feito. Expôs sua opinião quanto a falta de
humildade de algumas pessoas e que a vida é passageira. Solicitou urgência quanto a sua proposição
que solicita a revisão do Código de Postura do Município. Citou que têm acompanhado junto com os
vereadores Ozires Miranda e José Benedito, os processos licitatórios na Prefeitura Municipal. Em
seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Ewerton Pacheco Jardim.
Cumprimentou a todos. Fez reivindicações a Gestão Municipal quanto aos serviços de infraestrutura
na margem direita e esquerda do município, disse que os maquinários não estão funcionando e nada
de tomarem providências. Relatou a atuação da Reserva Extrativista (Resex) renascer, que segundo
ele persegue a população que vive na região e informou que estará presente na audiência pública que
irá tratar desse assunto. Fez críticas ao Governodor do Estado Helder Barbalho e cobrou mais
compromisso com o município. Pediu providências quanto a iluminação pública na margem direita e
solicitou o mais breve possível que ocorra a audiência pública. Em seguida, agradeceu e finalizou.
Usou da palavra o vereador Sebastião Góes Furtado Filho. Saudou a todos. Agradeceu a Deus.
Reforçou sua cobrança quanto ao motor de luz do Posto de Saúde da comunidade Boa Vista do Cuçari.
Corroborou com o vereador Ewerton Pacheco sobre a iluminação pública na margem direita.
Requereu providências de modo a solucionar o problema da encanação da comunidade Jupindá e
sobre o microssistema de água da comunidade Itamucurí - Vila Pirisca e da comunidade de Boa Vista
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do Cuçari, no bairro Beira Rio. Mencionou a visita no hospital da sede. Em seguida, agradeceu e
finalizou. Usou da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado. Desejou boa noite.
Cumprimentou a todos. Se reportou a região do Guajará e expôs as dificuldades que os moradores
estão passando com a tapagem do rio. Citou que esteve visitando, junto com os vereadores Elias
Campos e Ozires Miranda, a comunidade Vila Canãa a qual fizeram prestação de contas de seu
mandato, estiveram presentes também na comunidade de São Judas Tadeu, onde deram atenção sobre
a demanda do campeonato da comunidade. Relatou ainda visitas nos bairros da cidade, Pontes
Petrópolis e São Benedito, que estão em situação precária e a visita nos departamentos da Unidade
Mista de Saúde, mencionou a demora de licitações para aquisição de materiais para a saúde, situação
lamentável. Fez críticas ao senhor Mauro Cezar Bastos - Diretor da SETRAN. Solicitou as novas
datas das audiências públicas sobre a Reserva Extrativista (Resex) renascer e sobre a energia elétrica
na margem direita do município. Falou ainda sobre a atuação da Reserva e relatou os problemas
sofridos pela população que vive na região. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o
vereador Ozires Miranda Queiroz. Saudou a todos. Corroborou com os nobres pares quanto as
reinvindicações sobre a iluminação pública, solicitou esclarecimentos sobre a manutenção das
luminárias e mencionou que o bairro Jardim Planalto até o momento ainda não recebeu iluminação.
Relatou a situação lamentável que presenciou durante a visita na Unidade Mista de Saúde Wilson
Ribeiro. Citou ainda o trapiche da Vila do Furinho e falou que não vê comprometimento do Prefeito
Municipal com a população. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José
Antônio Magno da Rocha. Cumprimentou a todos. Iniciou pedindo apoio aos parlamentares para
aprovarem o requerimento que solicita audiência pública na comunidade de Vista Alegre do Cupim,
que segundo ele há constantes quedas de energias trazendo prejuízos aos moradores e comerciantes
locais e requerimento que solicita informações ao secretário de saúde referente ao caso do Jovem
Fernando Junior de Oliveira Moraes, que sofreu um acidente na sede do Município e veio a óbito.
Mencionou a municipalização do trânsito na sede do município. Falou ainda sobre seu requerimento
que solicita audiência pública a fim de tratar do número significativo de pacientes aguardando o TFD
na Unidade Mista de Saúde Wilson Ribeiro. Criticou a forma de distribuição de ficha na Unidade
Mista de Saúde. Se solidarizou com os parlamentares que estiveram em visita ao hospital da sede.
Agradeceu aos votos que elegeram o senhor Ednaldo Ribeiro a presidente da Colônia Z-31. Em
seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Magno. Saudou a todos.
Mencionou a importância da regularização tributária do Município, tendo em vista que o município
é carente e necessita de recursos para sanar as demandas, se adequar para cobrar impostos e caminhar
para o desenvolvimento. Citou a situação precária que muitas ruas da cidade se encontram. Também
corroborou com os nobres pares quanto as reinvindicações sobre a iluminação pública que município
passa. Relatou sobre a questão da saúde no município de Prainha que precisa ser melhorada e assim
atender os anseios da população. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador
Orivaldo Oliveira Ferreira. Desejou boa noite. Cumprimentou a todos. Expôs que ficou perplexo
ao saber em que situação se encontra o hospital da sede e falou o quanto uma melhor arrecadação
tributária ajudaria a resolver demandas e atenderia diretamente aos munícipes que mais necessitam.
Declarou que é preciso adequar o município para arrecadar os impostos, onde após aprovar a Lei o
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município vai ter os recursos, que segundo ele a parti disso cabe aos vereadores continuar
fiscalizando, o mesmo ainda afirmou que é hora de buscar soluções para resolver os problemas do
município. Pediu apoio e a presença de todos os parlamentares para irem até a cidade de Santarém e
reunir com os tributaristas e após apresentar proposta para o Prefeito Municipal e começar a cobrar
os impostos. Falou da união dos vereadores para lutar pela melhoria da população. Mencionou que
esteve em visita as comunidades ribeirinhas, conhecendo de perto a realidade e as necessidades dos
ribeirinhos. Também agradeceu aos votos que elegeram o senhor Ednaldo Ribeiro a presidente da
Colônia Z-31. Falou sobre as audiências públicas a serem realizadas antes do período final do
legislativo. do Em seguida, agradeceu e finalizou. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra, o
Presidente passou para a Ordem do dia. Foram apresentadas as seguintes matérias para aprovação:
Requerimento nº 027/2021, de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha requerendo a Mesa
Diretora deste Poder encaminhe ao Sr. Carlindo Pereira Júnior – Gerente de relacionamento com
Cliente, convidando-o para participar como parte importante de Audiência Pública, na comunidade
de Vista Alegre do Cupim – região de colônia do Município de Prainha, data a ser marcada pela Mesa
Diretora, a fim de tratar das constantes quedas de energia na Vila de Vista Alegre do Cupim, quanto
em toda a região da Margem Esquerda do Município. Requerimento nº 029/2021, de autoria do
vereador José Antônio Magno da Rocha, requerendo a Mesa Diretora deste Poder encaminhe ofício
ao Secretário Municipal de Saúde – Sr. Abraão Pereira do Nascimento, solicitando informações
referente ao caso do Jovem Fernando Junior de Oliveira Moraes, que sofreu um acidente na sede do
Município, coletando informações, diretamente da Secretaria Municipal de Saúde e/ou os Órgãos a
que couber; que colocado em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento
nº 028/2021, de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo ao Sr. Dimas Castro
Guimarães Filho, Secretário M. de Obras, Viação e Urbanismo do Município de Prainha, para que
disponibilize a esta Casa de Leis e a sociedade em geral, com a maior brevidade, cronograma de
coleta de lixo, constando dias e horários da coleta de lixo urbano, nas vias de nossa cidade, de modo
que os moradores possam ter um melhor controle dessas informações e, com isso, se programem com
maior precisão e, evitando que as mesmas coloquem lixo em dias que o carro não vai passar para
fazer a retirada e/ou até mesmo, coloquem após o horário marcado; que colocado em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 032/2021, de autoria do vereador José
Benedito da Silva Furtado requerendo a recuperação e melhoria em todas as ruas do bairro da Paz,
sede do município de Prainha/PA. Requerimento nº 033/2021 de autoria do vereador José Benedito
da Silva Furtado requerendo a manutenção e reestabelecimento da iluminação pública no bairro da
Paz; que colocado em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento
Conjunto nº 020/2021, de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos, Ozires Miranda Queiroz,
José Benedito da Silva Furtado e Hugo Roberto Rebelo Rocha requerendo que seja encaminhado ao
Sr. Davi Xavier de Moraes, Prefeito Municipal de Prainha, para que, se digne determinar à Secretaria
competente, a realizar a colocação de aterro em área alagadiça, e toda a extensão dessas áreas, de
modo que seja feito até a última casa, em cada uma das ruas aqui citadas, ainda neste ano, em trecho
das Ruas Magalhães Barata, Manoel Alvarenga, Nossa Senhora das Graças e Rua Emanoel Miranda,
ambas no Bairro Liberdade, assim como determinar à Defesa Civil que realiza um levantamento para
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avaliar quantas casa encontram-se danificadas por conta das enchentes e precisam ser levantadas e
possam tomar essas providências, uma vez que no período de inverno é grande o sofrimento dos
moradores dessas ruas, que sofrem com alagamentos, com gastos que fogem aos seus orçamentos,
uma que precisam fazer pontes improvisadas, muitas delas sem segurança, que acabam por colocar
as suas vidas e de seus familiares em risco, além do contato diário com realidades desumanas, como
o caso de moradores que já tomaram choque de peixe-elétrico, ferroada de arraia e até mesmo contato
com cobras; que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Sem nada mais a
tratar, o Presidente deu por encerrada a presente Sessão Ordinária. 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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