ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA

ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA SESSÃO
ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA
VIGÉSIMA
LEGISLATURA
DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE PRAINHA.
Aos vinte e sete 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:
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 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
Romanos – 8:35-37 - que diz: “Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a
perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: Por amor de ti somos
entregues à morte todo o dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas estas coisas,
somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. ” Em seguida determinou a leitura da Ata
anterior, que depois de lida, posta em votação, foi aprovada por unanimidade. Passou-se para o Pequeno
Expediente: Foram apresentadas as seguintes matérias: Requerimento nº 011/2022 de autoria do vereador
Hugo Roberto Rebelo Rocha. Requerimento nº 017/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos.
Requerimentos nº 009/2022 e nº 010/2022 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira.
Requerimentos nº 010/2022 e nº 011/2022 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento.
Requerimentos nº 011/2022 e nº 012/2022 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado.
Requerimento nº 017/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha. Requerimento nº
005/2022 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno. Ofício nº 028/2022 – CMP/Gab. Vereador JAMR
– Assunto: Projeto de Lei nº 001/2022, de 25 de abril de 2022 que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de as
agências bancárias instaladas no município de Prainha disponibilizarem funcionários para atendimento aos
idosos e às pessoas com deficiência (PCD) junto aos terminais de autoatendimento. O Presidente franqueou
a palavra. Não havendo que fizesse uso, passou-se para o Grande Expediente: Usou da palavra a
vereadora Helenilce Guedes Pereira. Cumprimentou a todos. Desejou boa noite. Agradeceu a Deus.
Iniciou se reportando ao Secretário de Saúde pedindo providências em relação ao material de limpeza do
Posto de Saúde do Distrito de Santa Maria do Uruará, a parlamentar mencionou que está havendo coletas
entre os funcionários do posto para comprar o material. Relatou ainda as dificuldades enfrentada com sua
família no hospital da sede, a mesma disse que o médico lhe comunicou que a vereadora teria que tirar
imediatamente filha do hospital para a realização de uma tomografia. Mencionou que uma enfermeira lhe
orientou a ligar para o secretário de saúde e solicitar um transporte para lhe levar até a cidade Monte Alegre
ou no Tapará. Ao entrar em contato com o mesmo, ele informou que secretaria possui somente carro e que
estava em manutenção. Continuando seu relato, a parlamentar falou ao secretário que já havia fretado o
carro, só precisaria do combustível, o mesmo respondeu para ela falar com sua secretária e ver se ela
resolveria. Por fim quando conseguiu contato com a secretária, a mesma informou que não tinha como
resolver, devido a licitação do combustível está com problemas. Destacou que tem condições chegar até o
socorro com sua filha, como foi o que aconteceu. Agradeceu ao Sr. Ragner e a pessoa que doou o
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combustível, porém vivenciou no hospital, pessoas sem condições de ir em buscar de socorro. Reivindicou
ao Gestor Municipal e pediu apoio aos parlamentares para realizar uma visita no hospital e conhecer
realmente a situação do mesmo, pois recebe muitas denúncias. Observou ainda que há muita politicagem
dentro da secretaria de saúde. Questionou a veracidade da máquina de ultrassom se está em bom estado, e
a população se deslocando para outra cidade, a vereadora lamentou tal situação. Falou que é a secretaria
que mais faz o povo sofrer e fez apelos ao secretário de saúde. Citou que recebeu várias denúncias sobre a
falta de água no município e declarou que água é questão de saúde, solicitou providências a Gestão
Municipal. Por fim expressou sua opinião pela falta de atendimento nas demandas dos vereadores e deixou
sua indignação. Disse que os parlamentares estão para defender os anseios do povo. Em seguida agradeceu
e finalizou. Usou da palavra o vereador Ewerton Pacheco Jardim. Saudou a todos e desejou boa noite.
Agradeceu a Deus. Começou reforçando sua fala da sessão anterior sobre as grandes enchentes e as
dificuldades que as famílias ribeirinhas se encontram, o vereador solicitou a defesa civil para que tome
providências de forma urgente. Também reforçou a fala da vereadora Helenilce Guedes quanto a máquina
de ultrassom do hospital e cobrou providências ao secretário de saúde, o mesmo falou que máquina é de
fundamental importância para a população, principalmente as que vêm do interior, fazendo gastos.
Destacou que a margem direita já deveria ter sua própria máquina de ultrassom. Em seguida agradeceu e
finalizou. Usou da palavra o vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha. Desejou boa noite e cumprimentou
a todos. Agradeceu a Deus pela oportunidade. Corroborou com fala do vereador Ewerton Pacheco sobre as
dificuldades dos ribeirinhos com as enchentes, o mesmo citou que muitas casas estão sendo levantadas,
devido entrarem no fundo. Mencionou que na região do Cuçari uma madeira foi apreendida, ao fiscalizar
junto com o vereador Ozires Miranda, souberam que eram 137 toras, onde só já tem 73, questionou o
destino da referida madeira e cobrou do Secretário de Meio Ambiente para dá justificativas do destino da
madeira. O vereador falou que essa madeira restante poderia ser encaminhada para os ribeirinhos que estão
precisando. Relatou o problema que a Vila da Pirisca está enfrentando com falta água e citou o requerimento
do vereador Sebastião que solicita a reforma do sistema de água da comunidade, mas até o momento sem
resposta, o mesmo ainda relatou a precariedade que o sistema se encontra e expressou sua preocupação de
acidente. Falou ainda sobre os problemas das estradas e observou que os trabalhos devem ser feitos no
período do verão, para no inverno não vivenciar mais esse problema. Em seguida agradeceu e finalizou.
Usou da palavra o vereador Elias Ferreira Campos. Desejou boa noite e cumprimentou a todos. Falou
que recebeu mensagens de pessoas que utilizam a Ponte Liberdade no aterro, que dá acesso as comunidades,
que transbordou, causando dificuldades as pessoas de locomoção para chegar até sede, onde as mesmas
estão pagando a terceiros para fazer a travessia. Ressaltou que os vereadores já haviam identificado esse
problema antes de acontecer e apresentado ao Executivo. Se solidarizou com a fala da vereadora Helenilce
Guedes e expressou que as demandas apresentadas pelos vereadores parecem não ter importância, disse
ainda que os mesmos se antecipam aos problemas para que o Poder Executivo faça gestão sobre eles. O
parlamentar afirmou que os nobres necessitam de respostas aos seus requerimentos. Reconheceu que os
nobres têm muito a agradecer ao Prefeito Municipal e citou que o prefeito o acompanhou em visita em
algumas ruas da sede que sofrem com alagamento nessa época do ano, onde na atual data entregou uma
ponte no Bairro Liberdade e fez entregas de tabuas na Av. 15 de novembro, também lhe permitiu em chegar
até a comunidade São Joaquim. Reforçou mais uma vez a importância do Parlamento Municipal. Em
seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Enoc Pereira do Nascimento. Saudou a todos
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e desejou boa noite. Agradeceu a Deus. Falou que acompanhou os discursos, onde alguns louváveis, outros
nem tanto. Citou que receber ligação do vice-prefeito, no qual informou que está concluída a Ponte do
Vermelhinho. Falou sobre seus requerimentos n° 010/2022 e nº 011/2022, que fazem solicitação de um
microssistema de abastecimento de água com capacidade de 20.000 litros, tanto para o no bairro Beira Rio,
quanto o bairro da Caixa d’água, no Distrito de Boa vista do Cuçari. Justificou sua ausência na próxima
sessão, devido ter uma reunião com o representante da Empresa Equatorial no Distrito de Boa Vista do
Cuçari. Se reportou a vereadora Helenilce Guedes e disse para a mesma questionar com Deus, pois Ele
quem permitiu que a ganhasse. Falou que sua família nunca desviou dinheiro público e que sempre
exerceram seu trabalho com responsabilidade. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o
vereador Ozires Miranda Queiroz. Cumprimentou a todos e desejou boa noite. Agradeceu a Deus. Falou
sobre o requerimento que faz solicitação de redutor de velocidade e o requerimento que solicita uma
passarela para a comunidade de Chicantã. Expressou que gostaria que os requerimentos fossem executados,
principalmente aqueles de maiores relevâncias para a população. Citou que esteve na feira da cidade, onde
quase presenciava um acidente e expôs a importância do redutor de velocidade, falou ainda que a cidade
precisa se educar, tanto no trânsito, quanto os pedestres que transitam as vias públicas. Mencionou que a
solicitação da passarela objetiva amenizar o tormento das pessoas de comunidade Chicantã e convidou os
vereadores a conhecer a realidade da comunidade. Falou que resolveu através do Governo que doou o
combustível para cerrar a madeira, uma passarela com mais de cem metros, que existi uma dificuldade
maior para quem faz o percurso diariamente. Falou que ao visitar o Secretário juntamente com o vereador
José Bendito, para tratar do problema do Paranaquara, para entrevistar os cidadãos, o secretário informou
que as pessoas teriam que vim para reunir com o prefeito, o vereador sugeriu de que em vez trazer as
pessoas, convidar o Prefeito a ir na referida região para ver as dificuldades. Concordou com fala do vereador
Elias Campos referente aos parlamentares identificarem os problemas e apresentar ao Prefeito para fazer
sua articulação, é a função dos vereadores. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador
Agnaldo Teles Magno. Desejou boa noite. Agradeceu a Deus. Saudou a todos. Iniciou justificando sua
ausência nas sessões anteriores, devido está na região do Curuatinga e no Distrito de santa Maria do Uruará.
Falou que precisou ir até a cidade de Monte Alegre devido à falta de oxigênio no hospital do município.
Mencionou que conforme a fala da vereadora Helenilce Guedes, lhe foi relatado a situação da falta de
material de limpeza no Posto, o mesmo disse que ao chegar na cidade conversou com o secretário de saúde
e que foi enviado o material de limpeza para o referido posto. Expressou que o que lhe surpreende é a falta
de comunicação, pois tem seus representantes e não lhes foi repassado sobre a falta de material. Se
solidarizou com o vereador Ozires Miranda com relação a demanda da comunidade Chicantã. Falou sobre
as dificuldades das comunidades ribeirinhas com relação as cheias. Se colocou à disposição. Em seguida
agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Antônio Magno da Rocha. Cumprimentou a
todos e desejou boa noite. Falou sobre seu Requerimento nº 017/2022 que solicita audiência pública para
tratar de municipalização do trânsito no município. Mencionou que seja apresentou requerimento
solicitando informações e estudos a respeito sobre a municipalização do trânsito e em conversa com o
Prefeito ficou a acertar em trazer uma pessoa para fazer os procedimentos necessários para realizar a
municipalização. Expressou a quantidade de acidente e condutores alcoolizados, sendo mais que necessário
a municipalização. Expôs sobre o seu Projeto de Lei nº 001/2022 que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de
as agências bancárias instaladas no município de Prainha disponibilizarem funcionários para atendimento
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aos idosos e às pessoas com deficiência (PCD) junto aos terminais de autoatendimento. Por fim reforçou a
importância da participação da população na audiência pública que irá tratar da Saúde Pública do Município
de Prainha. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Magno
também para reiterar o convite das pessoas participarem da audiência pública, tema em pauta que abrange
toda a população. Usou da palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. Desejou boa noite. Agradeceu
a Deus. Saudou a todos. Iniciou chamando a atenção do vereador Agnaldo Teles dizendo que não só cobra,
como também busca recursos para saúde e demais áreas. Disse que irá investigar se há algum bloqueio com
sua pessoa por parte da Gestão, pois a Diretora da Unidade de Saúde é sua filha, uma profissional
responsável e não falta com respeito a ninguém, mas que cobra condições melhores para o Posto.
Parabenizou o vereador Agnaldo Magno por resolver. Mas o parlamentar exigiu respeito com sua pessoa,
com o Distrito de Santa Maria do Uruará por parte do secretário de saúde. Parabenizou o Secretário de Meio
Ambiente que já está se comprometendo com responsabilidade e relatou que nos Distritos e na sede
Município enfrentando problemas e acidentes fatais com cavalo, segundo o vereador em conversar com o
secretário, o mesmo informou que já estão fazendo apreensão dos animais, empregando multas e doando
os animais daqueles que não aparecem para recolher as multas. Falou da reunião no dia seguinte com o
Prefeito Municipal e convocou os vereadores a estarem presentes, onde discutiram assuntos de extrema
importância para o município. Reforçou o convite para audiência pública. 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 007/2022 de autoria da vereadora
Helenilce Guedes Pereira solicitando a manutenção da iluminação pública do Distrito de Santa Maria do
Uruará, neste município. Requerimento nº 008/2022 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira
solicitando a Ordenação, Manutenção e Elaboração de Plano de Ação para reorganização do espaço de
Cemitério – Santa Maria do Uruará, neste município; que colocados em discussão e votação, foram
aprovados por unanimidade. Requerimento nº 014/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da
Rocha solicitando Audiência Pública para tratar da segurança Pública em nosso município, desta forma o
tema sugerido é: “Segurança Pública, uma responsabilidade de todos”. A mesma teria como objetivo
principal: Discutir alternativas para melhorar a segurança pública e combater o índice de criminalidade em
nosso município. Requerimento nº 016/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha
solicitando o Projeto Arquitetônico e Orçamentário de uma quadra poliesportiva, com estrutura em
alvenaria, laje, cobertura metálica, banheiros e refeitório, para que seja implantado em terreno de várzea,
precisamente na comunidade São Francisco/Furinho, rio Uruará, neste município; que colocados em
discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 009/2022 de autoria do vereador
Hugo Roberto Rebelo Rocha requerendo Aterro na área da Baixinha, localizada na Comunidade Paraíso,
região do Itamucuri, zona rural do município de Prainha. Requerimento nº 010/2022 de autoria do vereador
Hugo Roberto Rebelo Rocha requerendo Aterro na Estrada que dá acesso a localidade de Poção região do
Itamucuri, zona rural do município de Prainha; que colocados em discussão e votação, foram aprovados
por unanimidade. Requerimento nº 009/2022 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado
requerendo a construção de uma escola na comunidade Monte Sião – Anema de Baixo, rio Anema,
localizado na Zona Rural do município de Prainha/PA. Requerimento nº 010/2022 de autoria do vereador
José Benedito da Silva Furtado requerendo a construção de uma ponte, medindo 300 (trezentos) metros, na
Vila Canaã, localizada no rio Vira Sebo, zona rural do município de Prainha/PA; que colocados em
4 de 5
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

discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 001/2022 de autoria do vereador
Ozires Miranda Queiroz requerendo o fornecimento dos materiais relacionados em anexo, para serragem
de madeira (tábuas) para a passarela do igarapé do Pau Furado, na comunidade de Chicantã. Requerimento
nº 002/2022 de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz solicitando redutor de velocidade (lombada) e
faixa de pedestres nos seguintes locais: nas proximidades da Escola José Alfredo Hage à Nova Praça na
trav. Benjamin Constant e faixa de pedestres nas proximidades da Creche São Tomé na Tv. Curuá do Sul;
que colocados em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 007/2022 de
autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento requerendo a construção de 01 (uma) escola com 01 (uma)
sala de aula, 01 (um) banheiro e 01 (um) refeitório, na comunidade de Pracubal de Baixo, região do Cuçari.
Requerimento nº 009/2022 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento requerendo a construção de
01 (uma) escola com 01 (uma) sala de aula, 01 (um) banheiro e 01 (um) refeitório, na comunidade do
Igarapé do Cuçari, região do Cuçari; que colocados em discussão e votação, foram aprovados por
unanimidade. Requerimento nº 015/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja
encaminhado ao Sr. Davi Xavier de Moraes, Prefeito Municipal, com cópia a Sra. Narley Sabia Azevedo
Dib, Secretária M. de Educação, em exercício, solicitando que seja encaminhado à esta Casa de Leis,
respostas aos questionamentos abaixo citados, referente a distribuição da Merenda Escol no município de
Prainha, como formar de prestarmos contas à nossa população, em especial das comunidades ribeirinhas e
de colônia, que reclamam de tratamento desigual, quando da distribuição desse benefício aos alunos; que
colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 003/2022 de autoria do
vereador Ewerton Pacheco Jardim requerendo a recuperação das ruas asfaltadas do distrito de Santa Maria
do Uruará, Margem direita do município; que colocado em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Requerimento Conjunto nº 016/2022 de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos e
Helenilce Guedes Pereira requerendo que seja encaminhado a Sra. Narley Sagia Azevedo Dib, Secretária
M. de Educação, em exercício, convidando-a a se fazer presente na Câmara de Vereadores, dentro dos
prazos regimentais, preferencialmente no turno matutino, para participar de audiência pública, a fim de
apresentar, ao Poder legislativo, explicações acerca do transporte escolar no município de Prainha; que
colocado em discussão e votação, foi aprovado 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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