ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA

ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO
ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA
VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PRAINHA.
Aos vinte e seis dias do mês de abril 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: 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 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 – 21:21 - que diz: “O que segue a justiça e a bondade achará a vida,
a justiça e a honra. ” Em seguida determinou a leitura da Ata anterior, depois de lida, o vereador
Orivaldo Oliveira Ferreira pediu a inclusão de sua fala, a fala seria “[...] a solicitação da audiência
pública com a Empresa Equatorial não é somente pela falta de instalação de energia para os
moradores que não possui, mas também pelo fato da empresa está tentando tirar sua
responsabilidade. O vereador ainda disse abri inquérito para apurar furtos de energia e venda de
transformador de forma ilegal, o mesmo não está defendendo essa prática, defende aquele que possui
necessidade e precisa da energia para trabalhar”. Foram feitas as retificações autorizadas na Ata,
em seguida foi posta em votação, sendo aprovada. Passou-se para o Pequeno Expediente: Foram
apresentadas as seguintes matérias: Requerimentos nº 007/2022 e nº 008/2022 de autoria da vereadora
Helenilce Guedes. Requerimentos nº 014/2022 e nº 016/2022 de autoria do vereador José Antônio
Magno da Rocha. Requerimentos nº 009/2022 e nº 010/2022 de autoria do vereador Hugo Roberto
Rebelo Rocha. Requerimentos nº 009/2022 e nº 010/2022 de autoria do vereador José Benedito da
Silva Furtado. Requerimentos nº 001/2022 e nº 002/2022 de autoria do vereador Ozires Miranda
Queiroz. Requerimento nº 007/2022 e nº 009/2022 de autoria do vereador Enoc Pereira do
Nascimento. Requerimento nº 015/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos. Requerimento
nº 003/2022 de autoria do vereador Ewerton Pacheco Jardim. Requerimento Conjunto nº 016/2022
de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos e Helenilce Guedes Pereira. O Presidente franqueou
a palavra. Fez uso da palavra o vereador José Antônio Magno da Rocha para fazer esclarecimentos
sobre a inscrição dos oradores na pauta dos trabalhos, conforme o Regimento Interno da Casa no Art.
36 § 4º e observou ainda o Art. 133 § 2º O Vereador que, inscrito para falar não se achar presente na
hora que lhe for dada a palavra, perderá a vez e só poderá ser de novo inscrito em último lugar. Não
havendo que fizesse uso, passou-se para o Grande Expediente: Usou da palavra o vereador Enoc
Pereira do Nascimento. Desejou boa noite. Agradeceu a Deus. Cumprimentou a todos. Falou sobre
seus requerimentos nº 007/2022 e nº 009/2022 que faz solicitação de construção uma escola tanto
para a comunidade de Pracubal de Baixo, quanto para a comunidade do Igarapé do Cuçari, região do
Cuçari, que segundo o mesmo os alunos estão passando por dificuldades devido as escolas estarem
em péssimas condições, o vereador observou para que as escolas sejam construídas no período do
verão. Mencionou ainda seu requerimento aprovado na Casa Legislativa que faz solicitação de um
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trator agrícola para a comunidade do Itamucurí e se voltou para a região para comunicar que no
próximo dia 07 de maio, será entregue a referida máquina. Agradeceu a Gestão Municipal e o
Deputado Hilton Aguiar por ter atendido a demanda. Justificou sua ausência na anterior devido está
participando dos trabalhos na Ponte Pisa Forte de Cima e expressou que os vereadores devem lutar
junto com o povo. O vereador ainda disse que a Comitiva do Secretário de Obras, Prefeito e viceprefeito seguiriam para a comunidade Vermelhinho para atender as necessidades da região. Expressou
que os vereadores estão trabalhando e correndo atrás de soluções para melhoria do povo. Por fim
falou sobre o trabalho paliativo que está sendo realizado na margem direita do município. Em seguida
agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Ewerton Pacheco Jardim. Saudou a todos e
desejou boa noite. Agradeceu a Deus. Iniciou falando sobre o problema de energia no Distrito de
Santa Maria do Uruará e reforçou a fala do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira em solicitar a
audiência pública. O parlamentar observou que a empresa Equatorial chegou na região levando os
transformadores e deixando o povo, praticamente sem energia e com prejuízos, sem apresentar
soluções para tal problema. Relatou sobre as enchentes que o município está enfrentando e citou a
ajuda na comunidade Porto Franco, e segundo o vereador outras solicitações de ajuda vieram de mais
comunidades e que infelizmente como vereador não pode fazer muita coisa. Agradeceu em nome dos
senhores Ocir e Bimael, as cerarias que doaram as madeiras para ajudar o povo. Fez reivindicações
sobre os trabalhos de tapa buraco nas vias públicas do Distrito de Santa Maria do Uruará, disse ainda
que em dez dias não se resolve os problemas das ruas do referido Distrito. Também reivindicou ao
Secretário de Obras para que nesse período trabalhe somente na estrada principal Santa Maria do
Uruará/Jupindá, após volta-se a trabalhar nas demais com planejamento. Se colocou à disposição. Em
seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Ozires Miranda Queiroz para observar
o Art. 151, Inciso I do Regimento Interno - Ao Vereador que for dada a palavra deverá inicialmente
declarar a que título se pronunciará e não poderá usar da palavra com finalidade diferente do motivo
alegado. Usou da palavra o vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha. Desejou boa noite e
cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus pela oportunidade. Observou que estava atento nos
discursos dos nobres que trazem suas demandas para a Casa de Leis. Agradeceu ao vereador Orivaldo
Oliveira Ferreira pela sua iniciativa de solicitar audiência pública com a Empresa Equatorial em prol
do povo que está sofrendo e tendo prejuízos pela falta de energia na referida região. Chamou a atenção
do Secretário de Obras, dizendo que a região do Itamucurí está sofrendo com o transporte escolar,
segundo ele os alunos estão tendo dificuldades com os ônibus escolares. O parlamentar ainda
observou que foram contratados ônibus com péssimas condições de transportar as crianças e que as
estradas também estão em condições lamentáveis. Disse ainda que é falta de respeito e
responsabilidade com os maquinários. Se reportou a Secretária de Educação e declarou que não tem
condições das aulas funcionarem da maneira como estão, os alunos estão sofrendo e os pais estão
reclamando e pressionando os vereadores para apresentarem soluções e o parlamentar cobrou da
Gestão Municipal uma solução para resolver tal demanda. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou
da palavra a vereadora Helenilce Guedes Pereira. Saudou a todos e desejou boa noite. Agradeceu
a Deus. Iniciou falando do requerimento nº 007/2022 que faz solicitação a manutenção da iluminação
pública do Distrito de Santa Maria do Uruará e reforçou que irá apresentar requerimento para solicitar
audiência pública no Distrito para discutir a condução dos valores que estão vindo e como estão sendo
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tratados. Expressou os prejuízos que a falta de energia quase a população, não só no Distrito de Santa
Maria, mas em todo o Município de Prainha. E do requerimento nº 008/2022 que requer a Ordenação,
Manutenção e Elaboração de Plano de Ação para reorganização do espaço de Cemitério – Santa Maria
do Uruará. Reforçou a fala do vereador Hugo Roberto e relatou sobre denúncias do transporte escolar.
Citou que recebeu de uma jovem, aluna do Ensino Médio, denúncia de que membros da família dela
já sofrem por anos com péssimas condições de transporte escolar. Reforçou também a audiência
pública solicitada juntamente com o vereador Elias Campos para que a população esteja presente,
segundo a vereadora não tem como mais manter uma situação dessa e observou que no Distrito de
Santa Maria do Uruará tem transportes no trecho Pau-d’arco/Santa Maria que não tem como trafegar
e quem sofre são os alunos. Frisou que no Distrito de Santa Maria do Uruará, ressaltando as
comunidades: Santa Cruz, Açu, Floresta e demais comunidade da região as pessoas enfrentam
dificuldades para estudar por conta do transporte, mas que mesmo assim alunos acordam quatro e
meia da manhã para que possa chegar nas salas de aula e solicitou aos secretários e a Sra. Narley que
interfiram junto ao Governo e que se coloque no lugar dos alunos e fez críticas se não vem recursos
para fazer manutenção dos ônibus. Fez reivindicações pelos alunos que correm em buscar de uma
vida melhor. Se voltou a fala do vereador Ewerton Pacheco com relação a comunidade de Porto
Franco e citou que solicitou a presença na Defesa Civil nas comunidades. Falou do seu requerimento
que solicita o levantando das ruas do Distrito de Santa Maria do Uruará. Em seguida agradeceu e
finalizou. Usou da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado. Cumprimentou a todos e
desejou boa noite. Pautou sobre a preocupação com as enchentes na região do Rio Guajará, onde
segundo o vereador as ilhas e pantanais estão descendo e deixando a população numa situação difícil
e alarmante. Citou que na comunidade Ipiranga, as pessoas tiveram que amarrar as ilhas para não
descer. Reivindicou para que a Gestão Municipal tome providências diante da necessidade das
famílias da referida região. Mencionou que no dia 20 de dezembro, teve audiência pública na
comunidade Santa Cruz, margem direita do município, onde a pauta era “conselho deliberativo da
Reserva Extrativista Renascer”, no qual ficou o comprometimento da Casa Leis e do Poder Executivo
para criar uma comissão que vai andar nas 14 comunidades ouvindo suas reivindicações e solicitou
para aproveitar a presença do Prefeito na Casa Legislativa e fazer encaminhamento para definir a
comissão, para assim possibilitar uma resposta a população que vive na reserva. Em seguida
agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Elias Ferreira Campos. Saudou a todos e
desejou boa noite. Fez referência ao requerimento que faz solicitação de dois novos pontos para os
motos taxistas. Mencionou também sobre seu requerimento que solicita respostas aos
questionamentos referente a distribuição da Merenda Escolar no município de Prainha e do
requerimento conjunto com vereadora Helenilce Guedes que solicita audiência pública para debater
o transporte escolar. Se reportou ao requerimento que solicita a contratação de um profissional
fisioterapeuta, no qual ainda não teve resposta e pediu para que o Líder de Governo pudesse interceder
e apresentar respostas se vai ser atendido ou não, o parlamentar justificou o motivo de trazer o assunto
novamente na tribuna, devido ser procurado por pessoas que foram acometidos por alguma doença e
estão precisando desse profissional. Relatou ainda sobre a falta de água no município,
aproximadamente 3 a 4 dias, e que esteve em conversar com Sr. Jair – Gerente da COSANPA, onde
o mesmo informou que a bomba está queimada, foi para cidade de Santarém e estão aguardando outra
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para solucionar o problema da água. Expressou para população que todos os vereadores já estiverem
em Belém e estão sempre debatendo para conseguir soluções desse problema e até o momento nada
de resolver e observou que os parlamentares vão precisar fazer uma denúncia através Ministério
público para que possa o Governo do estado, através da COSANPA, agir. Falou que ficou consternado
diante da fala da vereadora Helenilce Guedes e o mesmo disse que a sede do município possui
problemas graves, mas que se for observar está numa situação mais confortável que as comunidades.
Expressou que são vereadores do município de Prainha e que infelizmente não conseguem fazer
gestão sobre todas as comunidades e expôs que gostaria está mais presente nas comunidades, mas
que os vereadores ainda não possuem suporte financeiro para se movimentar dentro do município,
para mostrar à população que os mesmos sentem a mesma dor, o vereador ainda falou que o município
precisa agir no agora, onde o município só vai desenvolver se olhar para o futuro. Em seguida
agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Antônio Magno da Rocha. Cumprimentou
a todos e desejou boa noite. Iniciou falando sobre seus requerimentos. Requerimento nº 014/2022 que
requer Audiência Pública para tratar da segurança Pública no município, que possui como objetivo
principal: Discutir alternativas para melhorar a segurança pública e combater o índice de
criminalidade no município. O vereador expressou que é uma audiência de extrema importância para
a população. E requerimento nº 016/2022 que faz solicitação do Projeto Arquitetônico e Orçamentário
de uma quadra poliesportiva, para a comunidade São Francisco/Furinho, rio Uruará. Mencionou sobre
a PA-254, trecho passando a Ponte da região colônia de cima, que se encontra alagada, o vereador
informou aos moradores da comunidade Vista Alegre do Cupim e demais comunidades que trafegam
a estrada, que fez contato com responsável do décimo núcleo do CETRAN, onde o mesmo destinou
uma equipe para fazer o suporte que necessita, para que o povo não fique se acessibilidade na região,
reforçou ainda que é uma demanda do Estado. Disse que na colônia de baixo, nas proximidades da
ponte do rio Jauarí, está vivenciado o mesmo problema, com parte do aterro alagado e reivindicou ao
Secretário de Obras para tomar providências. Por fim, convidou a população em geral para participar
da audiência pública, no dia 28, pela manhã, na Casa de Leis onde será discutido diversos assuntos
relacionados a saúde no município. Citou a presença da SESPA da Regional de Santarém, para tratar
sobre a situação do tratamento fora domicílio e liberação de leitos, de paciente de urgência/
emergência. O vereador observou ainda que são aproximadamente três mil pessoas que fazem
tratamento foram do domicilio. Disse que os vereadores são as portas vozes da população, mas a que
comunidade precisa entender que a participação dela é fundamental. Em seguida agradeceu e
finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. Desejou boa noite. Agradeceu
a Deus. Saudou a todos. Falou que ouviu atentamente do discurso do vereador José Antônio e reforçou
o convite à população para audiência pública que irá discutir a questão da saúde, especialmente o
tratamento fora do domicílio, segundo ele é um tema que envolve toda sociedade prainhense.
Destacou que o sistema de saúde não consegue atender a demanda e que por conta disso os
parlamentares com o poder da voz vão em busca de soluções, que está em Belém e em Brasília, no
Ministério da Saúde. Se reportou ao requerimento, que visa a solução problemática enfrentada na
margem direita do município, que afeta as famílias que moram nas colônias e que precisam da energia.
Declarou que não está defendendo a ilegalidade, mas a energia é qualidade de vida, de avançar para
um município mais prospero. Falou que a Empresa Equatorial está sendo solicitada pelo Parlamento
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para se fazer presente na audiência pública no Distrito de Santa Maria do Uruará, onde são mais de
500 famílias prejudicadas, só na Resex são mais 300 ligações. O vereador disse que querem
padronizar todo mundo, para assim as pessoas produzir de forma a ajuda o município. Citou que são
10 anos da linha de transmissão e destacou que pelo programa Luz para todos, encerrou em 2018 e
pela normativa da Anel vai até 2022, que está se encerrado, segundo ele são 500 famílias no gato,
vivendo da clandestinidade, fora aquele que nem tiveram oportunidade e que as 4.500 regularizadas
também sofrem com a queda de energia. Expôs que através da audiência pública vão encontrar uma
solução. Se reportou a fala do vereador José Benedito em relação a comunidade do Ipiranga e fez
apelos a Gestão Municipal. Por fim parabenizou os motos taxistas e solicitou organização dos
mesmos. Se colocou à disposição. 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 nº 005/2022 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira solicitando
a construção de Sistema de Abastecimento de água, no bairro do São Francisco, Margem Direita do
Município. Requerimento nº 006/2022 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira solicitando
a construção de uma escola com 04 (quatro) salas de aula, 01 (uma) secretaria, 01 (uma) cozinha com
cantina e 02 (dois) banheiros, na Comunidade de São Paulo, Município de Prainha; que colocados
em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 003/2022 de autoria do
vereador Orivaldo Oliveira Ferreira requerendo audiência pública em caráter de urgência,
urgentíssima para a discussão do tema: “O papel do Município de Prainha junto a Empresa Equatorial
Energia e a falta de instalações necessárias para o uso de energia em domicílio rural da região de
Santa Maria do Uruará”, do município de Prainha; que colocado em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. Requerimento nº 011/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos
requerendo que seja encaminhado ao sr. Davi Xavier de Moraes, Prefeito Municipal de Prainha, para
que determine a secretaria competente, para que se digne a solucionar a situação dos profissionais
Mototaxistas, que prestam serviço na sede do município, no sentido de que seja estudada a
possibilidade de disponibilização, de dois novos pontos de parada fixa, para que os mesmos possam
ter esses pontos definidos, facilitando o acesso do passageiro, assim como permitirá que os mesmos
tenham uma maior economia de combustível e, também, qualidade de vida uma vez, que, atualmente,
da maneira como está, os mesmos só estão com um ponto fixo, no caso, o da Avenida Augusto
Montenegro, nas proximidades da Escola de Ensino fundamental Pretextato da Costa Alvarenga, o
que tem provocado desgastes nos seus veículos e estresse. Requerimento nº 014/2022 de autoria do
vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja encaminhado ao sr. Davi Xavier de Moraes,
Prefeito Municipal de Prainha, com cópia para a Sr.ª. Narley Sagia Azevedo Dib, Secretária M. de
Educação, em exercício, do Município de Prainha, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis,
com maior brevidade possível, o endereço de todos os locais de armazenamento de merenda escolar
no município de Prainha, horário de funcionamento e nomes de todos os funcionários, que prestam
serviço nesses locais, inclusive com carga horária diária de trabalho dos mesmos, se labutam de
segunda a sexta, ou, também aos finais de semana, considerando a importância de se manter vigilância
constante a esses locais, como forma de inibir práticas lesivas ao erário público; que colocados em
discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 013/2022 de autoria do
vereador José Antônio Magno da Rocha solicitando a construção de um Sistema de distribuição e
5 de 6
Avenida Coatá, Nº 500, Bairro São Sebastião | CEP: 68130-000 | Prainha - Pará
CNPJ/MF: 10.220.671/0001-11 | E-mail: cmpprainha@gmail.com

ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA

abastecimento de água com a capacidade para 40 (quarenta) mil litros na Comunidade Vila Nova –
Cupim de Baixo, colônia do município de Prainha-Pará. Requerimento nº 015/2022 de autoria do
vereador José Antônio Magno da Rocha requerendo que seja encaminhado ao Sr. Abrão Pereira do
Nascimento – Secretário M. de Saúde solicitando o FUMACÊ na sede do Município, bem como nos
Distritos de Santa Maria do Uruará, Boa Vista do Cuçarí, Pacoval e nas comunidades de Jatuarana e
Vista Alegre do Cupim, neste município; 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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