ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA

ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO
ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PRAINHA.
Aos vinte e sete dias do mês de junho 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 dezessete horas o Senhor Presidente
Orivaldo Oliveira Ferreira autorizou a chamada dos Senhores Vereadores, estavam presentes os vereadores:
Elias Ferreira Campos, Ewerton Pacheco Jardim, Hugo Roberto Rebelo Rocha, José Antônio Magno da
Rocha e Ozires Miranda Queiroz. Constada a existência de quórum, sob as bênçãos de Deus, declarou aberta
a presente Sessão. O vereador José Antônio Magno da Rocha assumiu como 1º secretário e o vereador
Ewerton Pacheco Jardim como 2º secretário. Ato contínuo, o presidente convocou os pares a ouvirem uma
reflexão da Bíblia que está em Hebreus – 13:6 - que diz: “E, assim, com confiança, ousemos dizer: O Senhor
é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem.” 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: Foi apresentada a seguinte matéria: Moção de Pesar à família do vereador licenciado e expresidente desta Casa Legislativa Sr. Edson Guerra Azevedo Costa, pelo seu falecimento, ocorrido no dia 15
de junho de 2022, na cidade de Santarém. Não havendo quem fizesse uso da palavra, passou-se para o
Grande Expediente: Usou da palavra o vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha. Agradeceu a Deus.
Desejou boa noite. Saudou a todos. Fez críticas e reivindicações quanto a saúde pública no município de
Prainha e relatou que o Posto de Saúde de sua região encontra-se sem material necessário para fazer os
procedimentos de curativo nos pacientes. O parlamentar novamente expôs a situação precária da ambulância
da região e da falta de máquina de lavar roupas. Pediu providências ao Poder Executivo referente aos ônibus
escolares na margem direita do município que estão arriscando a vida dos alunos e observou que tem ônibus
até sem para-brisas. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Ozires Miranda
Queiroz. Cumprimentou a todos e desejou boa noite. Agradeceu a Deus pela oportunidade. Iniciou
corroborando com o discurso do vereador Hugo Roberto referente aos ônibus escolares sem para-brisa que
transportam os alunos na margem direita. O vereador ainda expressou que os parlamentares não reivindicam
paredes pintadas, mas respeito com os munícipes que vão para a Casa de Apoio de Saúde de Prainha na
cidade de Santarém, falou que o município de Prainha está doente e empobrecendo, sem condições de tratar
a população, sendo salva por projetos e programas que vem para o município. Relatou que o município não
tem máquina de raio X, aparelho de ultrassonografia, aparelhos necessários para fazer exames precoce.
Mencionou que no dia 14/02/2022, a sua bancada fez requerimento solicitando a aquisição de uma máquina
de lavar para o Posto de Saúde no Distrito de Boa vista do Cuçari, e exteriorizou ser falta de respeito a falta
de respostas aos requerimentos. Fez questionamentos sobre a agricultura no município de Prainha pela falta
de técnicas aos produtores e projetos que possam fazer a agricultura avançar no município. Relatou ainda o
acidente do Sr. Uendel Rocha e as estradas que estão precárias no município de Prainha, por falta de
planejamento da Secretaria de Obras. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Elias
Ferreira Campos. Saudou a todos. Desejou boa noite. Iniciou se solidarizando com os vereadores Hugo
Roberto e Ozires Miranda. O vereador explanou que é ano eleitoral, momento de extrema importância e é
necessário repensar quem são os representantes a ser eleitos e se estão de fato comprometido com o município
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de Prainha. Citou que fez fiscalização nos cemitérios e alertou quanto a gravidade de desabamento do
Cemitério Nossa Senhora das Graças, caso não seja tomado as devidas providências. O parlamentar também
fiscalizou a U.M.S Wilson Ribeiro e observou que é doloroso vê a situação que se encontra. Ponderou o
quanto é importante o feedback o Poder Executivo aos vereadores pelas suas demandas encaminhadas, mas
que é preciso verificar se as demandas realmente estão chegando de fato até o Prefeito. Falou que esteve
juntamente com o Secretário Dimas Castro fazendo visita no aterro e que está mais presente fazendo visitas
as famílias, onde o mesmo ouviu cobranças referente a segurança no município de Prainha e reforçou sobre
seu Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Municipal de Prevenção, Repressão ao Tráfico e ao uso indevido
de substâncias entorpecentes. Fez convite aos parlamentares, para juntamente com ele e o Prefeito Municipal,
fazerem prestação de contas nas comunidades Vila Canãa e São Judas Tadeu. O vereador deixou sua
solidariedade à família da Professora Albenilce Bruce e a família do vereador Edson Guerra, pelo falecimento
dos mesmos. Por fim, falou sobre o Termo de Cooperação com a SECTET e o Instituto Federal do Pará e
previsão de iniciar no município o Curso Superior de Engenharia Agronômica, ministrado pela IFPA. Em
seguida fez seus agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o vereador Ewerton Pacheco Jardim.
Saudou a todos. Desejou boa noite. Agradeceu a Deus pela oportunidade. Iniciou sua fala se reportando a
audiência pública feita na comunidade Santa Cruz, margem direita do município em pauta tinha a Reserva
Extrativista e observou que até o momento não foi criado a Comissão que irá tratar das demandas na reserva
que vem prejudicando os mais humildades. Após parabenizou o vereador José Benedito que se encontrava
na Capital do Estado tratando de assuntos de interesse do município de Prainha. Também parabenizou a
Gestão Municipal pela a conquista de uma ambulância para o município. Fez cobranças ao Secretário de
Obras pelos trabalhos paralisados nas ruas do Distrito de Santa Maria do Uruará, margem direita. O
parlamentar ainda fez reivindicações quanto a saúde no município e declarou que o tema saúde pública deve
ser prioridade. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Antônio Magno da
Rocha. Desejou boa noite e cumprimentou a todos. No início de sua fala se solidarizou com a família do
Vereador Licenciado e Secretário de Educação Sr. Edson Guerra pelo seu falecimento. O vereador
corroborou com o discurso dos nobres pares que passaram pela Tribuna e orientou o vereador Hugo Roberto
a fazer relatórios sobre a situação dos ônibus e do posto de saúde. Também sugeriu ao vereador fazer
requerimento para solicitar informações a escola que dias de fato e onde o ônibus presta serviços, para
posterior questionar junto a secretária de educação. O vereador informou que no dia 18/06 esteve na região
do Cuçari e citou a preocupação alarmante do matadouro do Distrito de Boa Vista do Cuçari onde pode está
comprometendo a saúde das famílias no referido Distrito. No dia 11/06 o vereador se fez presente numa
reunião na comunidade Ipitanga, juntamente com o ICMBio, o presidente da Colônia Z-31 e o Adv. Antônio
Moraes discutindo sobre o Acordo de Pesca Integrado com o ICMBio e o município de Prainha. Mencionou
sobre os seis de atendimentos do Barco Hospital Papa Francisco no município e expressou sua felicidade por
contribuir pela saúde da população, segundo ele uma luta de todos os parlamentar. O parlamentar observou
a criação do requerimento conjunto para solicitar urgentemente a manutenção da estrada do Distrito de Santa
Maria do Uruará até a comunidade Jupindá, que está quase intrafegável, dificultando a vida quem acessa.
Finalizou falando sobre o projeto Mais Visão que estará na cidade ofertando consulta com oftalmologista.
Em seguida fez seus agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira.
Desejou boa noite. Saudou a todos. Iniciou falando sobre a afronta de um eleitor aos vereadores, o vereador
Orivaldo Oliveira disse que falar de sua pessoa é fácil, mas fazer o que vereador executa pelo município
ninguém faz, o mesmo ponderou que as críticas feitas foi devido a recuperação de 40 km de estrada que
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estava intrafegável. O mesmo falou que os vereadores fazem seus trabalhos por entender que é importante
para girar a economia é preciso alancar a agricultura e, para isso é necessário ter uma estrada trafegável e se
nobres tem a oportunidade de fora do governo buscar as parcerias, os mesmos estão fazendo. Agradeceu ao
Prefeito Municipal pela ajuda com combustível e a todos que estão contribuindo para recuperação e
manutenção da estrada. Observou o empenho de todos nobres pares no encaminhamento de demandas que
buscam soluções para os problemas encontrados no município de Prainha em todas as áreas. Criticou e disse
não concordar com os ônibus escolares transportando crianças sem para-brisa e declarou que a saúde pública
precisa urgentemente melhorar, o mesmo agradeceu a parceria com o Deputado Ozório Juvenil por conseguir
mudar a rotina do Barco Hospital Papa Francisco e trazer ao município para atender a população. Também
destacou que é uma luta de todos vereadores. Se solidarizou e pediu forças para que Deus conforte as famílias
que passaram pela despedida eterna de pessoas queridas. Por fim, falou da ação cidadania realizado pela
Câmara Municipal na comunidade Furinho e do Projeto Mais Visão que estará na cidade. 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 021/2022 de autoria do vereador Elias
Ferreira Campos requerendo que seja encaminhado ao Sr. Davi Xavier de Moraes, Prefeito Municipal de
Prainha, com cópia para o Sr. Dimas Castro Guimarães Filho, Secretário M. de Obras, Viação e Urbanismo,
para que, providencie estudos para contratação de empresas especializadas, de modo que sejam
providenciadas as demandas, de interesse do nosso município, que exigem gestão por parte do Poder
Executivo. Requerimento nº 022/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos solicitando ao Sr.
Arnoudo Pereira Pingarilho, Secretário M. de Produção, para informem a este Poder Legislativo, com base
na Lei de Acesso a Informação, de modo a respondermos as indagações de moradores do nosso município,
que colocados em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 014/2022 de
autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha requerendo a construção de 01 (uma) escola com 03 (três)
salas de aula, cozinha, banheiros e área de lazer, na comunidade Andirobal, região do Itamucuri, zona rural
do município de Prainha-PA, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 021/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha solicitando limpeza no
entorno da Trav. Benjamin Constant, bairro São Sebastião, Prainha-PA. Requerimento nº 022/2022 de
autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha solicitando limpeza e manutenção da Frente da Cidade –
Trecho que vai da Fábrica de Gelo até o Terminal Hidroviário Municipal de Prainha-PA, 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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