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ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA 

VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 dezenove horas o 

Senhor presidente Orivaldo Oliveira Ferreira autorizou a chamada dos Senhores Vereadores, estavam 

presentes os vereadores: Agnaldo Teles Magno, Elias Ferreira Campos, Enoc Pereira do Nascimento, 

Ewerton Pacheco Jardim, Helenilce Guedes Pereira, 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 Lucas 1:37 – que diz: “Por que 

para Deus nada é impossível”. Em seguida determinou a leitura da Ata anterior que posta em votação, 

foi aprovada por unanimidade. Passou para o Pequeno Expediente. Foi apresentado as seguintes 

matérias: Ofício nº 010/2022 - PMP/GAB – Assunto: Encaminha PL que revisa a remuneração dos 

procuradores jurídicos do Município de Prainha. Projeto de Lei nº 02, de 08 de fevereiro de 2022 que 

“Determina índice para a revisão geral anual da remuneração dos procuradores jurídicos do município 

de Prainha e dá outras providências. Requerimentos nº 003/2022 e nº 004/2022 de autoria do vereador 

Enoc Pereira do Nascimento. Requerimento nº 003/2022 e nº 004/2022 de autoria do vereador Elias 

Ferreira Campos. Requerimentos nº 002/2022 e nº 005/2022 de autoria do vereador José Antônio 

Magno da Rocha. Requerimentos nº 003/2022 e nº 004/2022 de autoria do vereador José Benedito da 

Silva Furtado. Requerimento nº 001/2022 de autoria do vereador Sebastião Góes Furtado Filho. 

Requerimentos nº 003/2022 e nº 004/2022 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira. 

Requerimento nº 003/2022 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha. Requerimento 

Conjunto nº 003/2022 de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos, Ozires Miranda Queiroz, 

José Benedito da Silva Furtado, Helenilce Guedes Pereira, Hugo Roberto Rebelo Rocha. 

Requerimento Conjunto nº 006/2022 de autoria dos vereadores Ozires Miranda Queiroz, José 

Benedito da Silva Furtado, Elias Ferreira Campos. Requerimento Conjunto nº 008/2022 de autoria 

dos vereadores Agnaldo Teles Magno, Enoc Pereira do Nascimento e Sebastião Góes Furtado Filho. 

Requerimentos Conjunto nº 009/2022 de autoria dos vereadores Sebastião Góes Furtado Filho e Hugo 

Roberto Rebelo Rocha. Requerimento Conjunto nº 010/2022 de autoria dos vereadores Hugo Roberto 

Rebelo Rocha e Sebastião Góes Furtado Filho. Requerimento Conjunto nº 011/2022 de autoria dos 

vereadores Helenilce Guedes Pereira, Elias Ferreira Campos, José Benedito da Silva Furtado, Ozires 

Miranda Queiroz, Hugo Roberto Rebelo Rocha. O Presidente franqueou a palavra. Fez uso da palavra 

o vereador Ewerton Pacheco Jardim para pedir requerimento verbal solicitando a recuperação do 

asfalto do Distrito de Santa Maria do Uruará. O Presidente registrou a presença do Exmo. Sr. Davi 

Xavier de Moraes – Prefeito Municipal de Prainha e do Ilmo. Sr. Dimas Castro Filho – Secretário M. 
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de Obras. Não havendo quem fizesse uso da palavra, passou-se para o Grande Expediente. O 

Presidente franqueou a palavra. Usou da palavra o vereador Ozires Miranda Queiroz. 

Cumprimentou a todos. Desejou boa noite. Agradeceu a Deus. Iniciou pedindo atenção dos 

vereadores para o requerimento em conjunto sobre ramais e estradas do município que estão em 

péssimas condições de trafegabilidade. Relatou ainda o trabalho desnecessário que estão fazendo nas 

estradas e ramais. Pediu apoio para aprovação do requerimento que faz solicitação da construção da 

Ponte do KM-17. Expôs o motivo da solicitação de aquisição de uma máquina de lavar roupas e uma 

central para climatizar a área de medicamentos, para o Posto de Saúde do Distrito de Boa Vista do 

Cuçari. Por fim, falou sobre uma denúncia feita pelo vereador Hugo Roberto sobre o desvio de função 

de um parlamentar e cobrou resposta da Mesa Diretora de quais providências foram tomadas. Fez 

críticas ao vereador Enoc Nascimento e pediu do mesmo respeito com sua pessoa. O parlamentar 

voltou a afirmar que a situação na Casa de Apoio em Santarém é precária, sem atendimentos 

necessários. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Enoc Pereira do 

Nascimento. Agradeceu a Deus. Saudou a todos. Desejou boa noite. O vereador falou sobre o seu 

requerimento que faz solicitação de aquisição de uma ambulância, para o Distrito de Boa Vista do 

Cuçari. Mencionou sobre os trabalhos de empiçarramento no Distrito de Boa Vista do Cuçari e citou 

que foram 35 dias para realizar os trabalhos. Expôs que realiza seus trabalhos com responsabilidade 

e conforme sua competência de vereador. Se dirigiu ao vereador Ozires Miranda, dizendo ao mesmo 

que suas denúncias não possuem fundamentos e declarou que a Casa de Apoio está em perfeito estado. 

O parlamentar ainda expressou que não faltou com respeito ao vereador Ozires Miranda e que não irá 

aceitar injustiça, o mesmo disse que sempre vai trabalhar pelo povo. Em seguida, agradeceu e 

finalizou. Usou da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado. Saudou a todos. Desejou 

boa noite. Agradeceu a Deus pela oportunidade. Se voltou a fala do vereador José Antônio na sessão 

anterior, quanto a distribuição de fichas para atendimento no U.M.S Wilson Ribeiro, segundo ele está 

prejudicial a população do interior e pediu oficialização da reunião com o secretário de saúde para 

tomar providências o mais rápido possível. Cobrou também para ser marcado em caráter de urgência 

reunião com o Prefeito Municipal para tratar da possibilidade de implementar uma subsede da 

SEMMA no Distrito de Santa Maria do Uruará. Citou que o prédio da Casa de Apoio é bom, segundo 

ele o atendimento que não está dando boas condições ao povo prainhense. Destacou que a Enf. Laís 

não possui o suporte merecido para fazer seu trabalho e cobrou do Prefeito Municipal para averiguar 

sua denúncia. Observou o relato da vereadora Helenilce Guedes e solicitou a Mesa Diretora para 

investigar o funcionário e tomar providências. O vereador também falou sobre a denúncia feita pelo 

vereador Hugo Roberto, o mesmo disse que se tem que criar a comissão de inquérito para apurar e 

investigar a denúncia. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo 

Teles Magno. Desejou boa noite. Cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus. Iniciou falando sobre a 

demora na leitura pela grande quantidade de requerimentos e sugeriu limitar a quantidade. Expôs que 

está à disposição para contribuir com os trabalhos da Casa Legislativa. Mencionou a denúncia feita 

pela vereadora Helenilce Guedes e observou que nenhum funcionário deve tratar mal as pessoas por 

motivo de salário. O parlamentar disse que em conversa com o Sr. Abraão Nascimento – Secretário 
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M. de Saúde, o informou que o funcionário foi demitido. Explanou ainda as dificuldades de 

atendimento médico na U.M.S Wilson Ribeiro e sugeriu a contratação de mais um médico. O 

vereador falou das denúncias sobre os problemas das ruas e estradas do município, principalmente no 

período de chuva. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Sebastião Góes 

Furtado Filho. Agradeceu a Deus pela oportunidade. Saudou a todos. Desejou boa noite. Expressou 

que os trabalhos continuam e informou que iniciaram os trabalhos na escola da comunidade Patuazal. 

O vereador agradeceu o Sr. Ebson Barbosa – Secretário M. de Meio Ambiente que esteve no Distrito 

de Boa Vista do Cuçari fiscalizando as denúncias feitas. Expôs que os parlamentares fazem suas 

reivindicações devido o povo fazer suas cobranças, segundo ele ambos saem ganhando. Se colocou à 

disposição. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra a vereadora Helenilce Guedes 

Pereira. Desejou boa noite. Saudou a todos. Agradeceu a Deus. Iniciou agradecendo a Srª Maria 

Rosa– Diretora da U.M.S Wilson Ribeiro e relatou as circunstâncias vivida por saúde com sua filha. 

Agradeceu aos parlamentares pela solidariedade com relação a sua denúncia e expôs o que sentiu pela 

demissão do funcionário, mas que não se pode manter dentro do Governo pessoas que não somam. A 

vereadora ainda expressou que se sentiu ofendida pelas palavras do funcionário e observou que havia 

retirado sua denúncia, que segundo assim como ela, ele também é pai de família, mas que pessoas 

com esse tipo de comportamento não merecem o cargo que ocupam. Agradeceu também as 

enfermeiras pelo atendimento que obteve dentro do hospital até a cidade de Monte Alegre. Deixou 

seu repúdio quanto a falta de máquina de ultrassom na U.M.S Wilson Ribeiro e outros problemas 

ocorridos no hospital sem providências de solução pelo Secretário de Saúde. Criticou o vereador Enoc 

Nascimento sobre suas palavras e comportamento, a mesma deixou seu repúdio. Observou a falta de 

atendimento ao seu requerimento que pedia a manutenção do Ramal que liga o Distrito de Santa 

Maria do Uruará até comunidade Floresta e criticou os 35 dias que as máquinas ficaram na estrada 

que liga a comunidade de Joãozinho até o Distrito de Boa Vista do Cuçari. Também criticou os 

trabalhos realizados nas ruas do Distrito de Santa Maria do Uruará. Declarou que quer resposta do 

Secretário de Saúde e não de terceiros. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha Desejou boa noite. Cumprimentou a todos. Agradeceu a 

Deus. Justificou o motivo da proposição que faz solicitação de construção de escola na comunidade 

de Poço Azul – região de Itamucurí. Falou também sobre um sistema de distribuição e abastecimento 

de água no bairro Muruca, comunidade de Mucambo, segundo ele devido os sérios problemas com 

água enfrentado pela comunidade que está crescendo. Mencionou sobre o requerimento conjunto com 

o vereador Sebastião Góes solicitando a construção de uma escola na comunidade da Pirisca, região 

do Itamucurí. O vereador pediu atenção quanto suas reivindicações ao Exmo. Sr. Davi Xavier de 

Moraes – Prefeito Municipal.  Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 

Ewerton Pacheco Jardim. Desejou boa noite. Saudou a todos. Agradeceu a Deus pela oportunidade. 

Começou sua fala agradecendo ao Exmo. Sr. Davi Xavier de Moraes – Prefeito Municipal pela 

parceria firmada para a construção da escola na comunidade Beira Rio, ainda destacou que ações do 

governo possam chegar até as comunidades mais distantes do município. Fez cobranças e 

reivindicações ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Obras com relação aos trapiches das 
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comunidades ribeirinhas que estão necessitando. Se voltou a população dizendo que está à disposição. 

Corroborou com fala da vereadora Helenilce Guedes sobre a falta da máquina de ultrassom U.M.S 

Wilson Ribeiro, segundo ele o que dificulta a população que é carente. Expôs que os funcionários de 

qualquer setor, deve tratar bem os cidadãos. Cobrou ainda soluções a Gestão Municipal para resolver 

os problemas com asfalto do Distrito de Santa Maria do Uruará e da creche. Em seguida, agradeceu 

e finalizou. Usou da palavra o vereador Elias Ferreira Campos. Saudou a todos. Desejou boa 

noite. Iniciou falando da fiscalização realizada pela manhã na U.M.S Wilson Ribeiro. Cumprimentou 

o Ilmo. Sr. Arnoudo Pingarilho – Secretário M. de Produção pela realização do curso de manipulação 

de alimentos, através da Prefeitura em parceira com o SENAC. Mencionou sobre o requerimento 

apresentado em 2021 que faz solicitação da revisão do Código de Postura do Município, caso não 

houvesse manifestação do Executivo, a Casa Legislativa se manifestasse para fazer a revisão, assim 

como no Regimento Interno da Casa, no PCCR da Câmara de Vereadores e na Lei Orgânica 

Município. O parlamentar fez solicitando ao Presidente da Casa, cópia do contrato de manutenção da 

PA-419, para assim apresentar respostas à população. Expôs ainda que não irá fazer fiscalização sem 

conhecimento dos serviços contratados. Se solidarizou com a fala dos vereadores Ozires Miranda e 

José Benedito sobre a Casa de Apoio em Santarém e relatou o que encontrou durante as visitas que 

realizou na referida Casa. Reiterou ainda a fala do vereador José Benedito que seja aberto a comissão 

de inquérito para investigar a denúncia feita pelo vereador Hugo Roberto. Falou da mensagem que 

recebeu do Deputado Dirceu Ten Caten, informando sobre as providências tomadas com relação 

algumas demandas do município, como a estadualização da estrada do Distrito de Santa Maria até a 

cidade de Santarém e da PA-419, onde está previsto no orçamento 2022 o asfalto da PA-419 através 

da CETRAN. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Antônio Magno 

da Rocha. Cumprimentou a todos.  Desejou boa noite. Agradeceu a Deus. Falou sobre sua proposição 

que faz solicitação de construção de escolas em algumas comunidades de ribeirinha. Destacou que 

no de 2021, visitou muitas comunidades onde as lideranças solicitavam a construção de escola, com 

no mínimo uma ou duas salas de aulas. Expressou também sobre a cobrança da construção de nova 

ponte em madeira, na localidade denominada de Ponte São Pedro, bairro Liberdade. O vereador ainda 

se manifestou em relação a denúncia feita pelo vereador Hugo Roberto, dizendo que o vereador Enoc 

Nascimento se apresentou a Casa Legislativa para dá resposta e observou que está constado em Ata. 

Mencionou sobre os trabalhos realizados nos ramais da margem esquerda do município e parabenizou 

a Secretaria de Obras. Por fim, falou sobre o andamento, recursos e contrato da manutenção da PA-

419. Em seguida, agradeceu e finalizou.  Usou da palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. 

Saudou a todos. Se reportou a Exmo. Sr. Davi Xavier de Moraes – Prefeito Municipal sobre o 

requerimento em regime de urgência, encaminhado solicitando a intervenção paliativa na estrada do 

Itamucurí que dá acesso à cidade de Santarém e o Distrito de Boa Vista do Cuçari. Também fez 

esclarecimentos quanto a denúncia do vereador Hugo Roberto, dizendo que deve ser apresentada 

diretamente a Mesa Direta da Casa, não devendo ser feitas por discurso na Tribuna. 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 001/2022 
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– de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja encaminhado aos Srs. Davi 

Xavier de Moraes – Prefeito Municipal de Prainha e Abraão Nascimento – Secretário Municipal de 

Saúde, para que possam providenciar a contratação de uma Fisioterapeuta, para atendimento às 

demandas existentes no Município de Prainha, que justificam a contratação desse profissional. 

Primeiramente, com o intuito de realizar o acompanhamento de pessoas sequeladas pelo COVID, que 

hoje, são inúmeras depois, e, não menos importante, realizar o acompanhamento e reabilitação das 

pessoas que convivem com outras doenças, tais como o Acidente Vascular Cerebral, conhecido 

popularmente como AVC, ou aqueles que necessitem de reabilitação por conta de algum outro 

problema, salientando que há demandas de pessoas que precisam, urgente, dos serviços desse 

profissional em nosso município, mas que não dispõe de recursos para pagar sessões particular. 

Requerimento nº 002/2022 – de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja 

encaminhado aos Srs. Davi Xavier de Moraes – Prefeito Municipal de Prainha e Mizael Pereira 

Fonseca, Coordenador da Defesa Civil do Município de Prainha, no sentido de que o ilustre Prefeito 

Municipal, determine à Coordenação de Defesa Civil, que apresente a esta Casa de Leis, num prazo 

de 15 (quinze) dias corridos, a contar da aprovação deste requerimento na Câmara de Vereadores, o 

Cronograma de Ações e o Plano de Contingência para os locais que possivelmente poderão ser 

afetados pelas enchentes dos nossos rios, no presente ano, incluindo a sede do município e demais 

comunidades, tomando como parâmetro aas enchentes dos anos anteriores, que colocados em 

discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 001/2022 – de autoria dos 

vereadores Orivaldo Oliveira Ferreira e José Antônio Magno da Rocha requerendo que seja 

encaminhado expediente a Presidente do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, a senhora Ruth 

Pimentel Mello, solicitando a Implantação de um Posto avançado de Atendimento do Banco 

BANPARÁ, no Distrito de Santa Maria do Uruará, Margem Direita, neste município, que colocado 

em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 002/2022 – de autoria do 

vereador Orivaldo Oliveira Ferreira requerendo que seja encaminhado expediente ao Exmo. Sr. Davi 

Xavier de Moraes – Prefeito Municipal de Prainha, solicitando a Reforma da E.M.F. Benedito Perna, 

Terra Preta do Rio Guajará, neste Município, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento nº 001/2022 – de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado 

requerendo o estaqueamento da cerca de contenção de barranco (capim), no Rio Tamuataí, no 

município de Prainha/Pa. Requerimento nº 002/2022 – de autoria do vereador José Benedito da Silva 

Furtado requerendo a recuperação e ampliação do Posto de Saúde da Comunidade de Santíssima 

Trindade, localizada na região do Tamuataí, no município de Prainha/PA, que colocados em 

discussão e votação foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 001/2022 – de autoria do 

vereador José Antônio Magno da Rocha requerendo que seja oficializado ao senhor Abrão Pereira do 

Nascimento – Secretário Municipal de Saúde para que envie a esta Casa de Leis um relatório de todos 

os pacientes que estão aguardando atendimento através do TFD – Tratamento Fora do Domicílio, 

solicito ainda que, informe as especialidades para cada tratamento, assim como também, que, informe 

quantas vagas são disponibilizadas para cada especialidade, mensalmente. Requerimento nº 003/2022 

– de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha requerendo que seja oficializado a senhora 
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Maria Rosa Miranda Sousa – Diretora da U.M.S Wilson Ribeiro para que oficialize a esta Casa de 

Leis, como tem sido realizado o procedimento de distribuição de senhas para atendimento na Unidade 

de Saúde Wilson Ribeiro, nesta cidade, que colocados em discussão e votação, foram aprovados por 

unanimidade. Requerimento nº 001/2022 – de autoria do vereador Ewerton Pacheco Jardim 

solicitando a reforma da ponte e a construção do trapiche da Comunidade de Aparecida, rio Púrus. 

Requerimento nº 002/2022 – de autoria do vereador Ewerton Pacheco Jardim solicitando a construção 

de um microssistema de abastecimento de água na comunidade do São Paulo, Margem Direita do 

Município, que colocados em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento 

nº 001/2022 – de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento requerendo que seja oficializado 

ao Senhor Davi Xavier de Moraes – Prefeito Municipal de Prainha e que este acione o Órgão 

competente para que seja estudado e executado reforma no Posto de Saúde de Boa Vista do Cuçari, 

Margem Direita deste município. Requerimento nº 002/2022 – de autoria do vereador Enoc Pereira 

do Nascimento requerendo que seja oficializado ao Senhor Davi Xavier de Moraes – Prefeito 

Municipal de Prainha o pedido de aquisição de uma ambulancha para atendimento de remoção de 

urgência de pacientes, no Distrito de Boa Vista do Cuçari, Margem Direita deste município, que 

colocados em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 001/2022 – 

de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha requerendo que seja oficializado ao Exmo. Sr. 

Davi Xavier de Moraes – Prefeito Municipal de Prainha, a solicitação de ampliação de Iluminação 

Pública e reposição de lâmpadas e luminárias para a região de Itamucurí, na margem direita do 

município de Prainha, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Requerimento nº 001/2022 – de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira requerendo que seja 

encaminhado expediente ao Exmo. Sr. Davi Xavier de Moraes, solicitando que o mesmo autorize o 

Serviço de Vigilância Sanitária Municipal efetue a retirada de um bando de morcegos que infestam o 

prédio do PPD/PM – Distrito de Santa Maria do Uruará, neste município. Requerimento nº 002/2021 

– de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira requerendo que seja encaminhado expediente ao 

Exmo. Sr. Davi Xavier de Moraes, solicitando que o mesmo autorize o Setor de Terras da Prefeitura 

Municipal de Prainha se desloque até o Distrito de Santa Maria do Uruará, para expedição de 

Declaração de Posse de Terras aos produtores rurais do Distrito, neste município, que colocados em 

discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento Conjunto nº 001/2022 de 

autoria dos vereadores Helenilce Guedes Pereira, Elias Ferreira Campos, José Benedito da Silva 

Furtado, Ozires Miranda Queiroz e Hugo Roberto Rebelo Rocha requerendo que seja oficializado ao 

Senhor Ebson Mendes Barbosa – Secretário Municipal de Meio Ambiente, a implantação de um Posto 

de Emissão de Notas de madeiras transportadas intramunicipal. Requerimento Conjunto nº 002/2022 

– de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos, Ozires Miranda Queiroz e José Benedito da Silva 

Furtado, requerendo que seja encaminhado à Mesa Diretora desta Casa de Leis, a fim de que se oficie 

a Secretaria Municipal de Educação, ressaltando que nosso embasamento para justificar o que, por 

hora, será solicitado, é a Lei nº 12.527, de 18/11/2011, para que apresente a Casa de Leis, justificativas 

do porquê de duas empresas vencedoras ao Processo Administrativo nº 2021150401 – Pregão 

Eletrônico, Processo Licitatório nº 9/2021-150401, referente a aquisição de gênero alimentício do 
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PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, para os alunos da rede pública de ensino, não 

terem sido punidas com advertência, visto que as mesmas descumpriram o que preceitua o Art. 87 da 

Lei nº 8.666, de junho/1993, bem como, apresente aos vereadores que subscrevem este requerimento 

respostas e evidências materiais sobre os questionamentos. Requerimento Conjunto nº 004/2022 de 

autoria dos vereadores Ozires Miranda Queiroz, José Benedito da Silva Furtado, Elias Ferreira 

Campos, Hugo Roberto Rebelo Rocha, Helenilce Guedes Pereira, solicitando ao setor competente a 

aquisição de uma máquina de lavar roupas e uma central para climatizar a área de medicamentos, 

para o Posto de Saúde do Distrito de Boa Vista do Cuçari, Prainha/PA. Requerimento Conjunto nº 

005/2022 de autoria dos vereadores Ozires Miranda Queiroz, José Benedito da Silva Furtado, Elias 

Ferreira Campos requerendo que seja encaminhado em caráter de urgência ao Exmo. Sr. Davi Xavier 

de Moraes – Prefeito Municipal de Prainha, que se digne ao setor competente a construção da Estrada 

do Ramal do KM 17, Região do Jauarí, neste município de Prainha/PA. Requerimento Conjunto nº 

007/2022 de autoria dos vereadores Orivaldo Oliveira Ferreira, José Antônio Magno da Rocha e 

Agnaldo Teles Magno requerendo que seja encaminhado expediente a Empresa Equatorial 

Energia/CELPA, solicitando em caráter de extra urgência, o cadastramento de famílias ribeirinhas no 

Programa Mais Luz para a Amazônia, do munícipio de Prainha, que colocados em discussão e 

votação, foram aprovados por unanimidade. 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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