ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA

ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONA SESSÃO
ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PRAINHA.
Aos dezoito dias do mês de agosto 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 dezoito horas e trinta minutos o Senhor
Presidente Orivaldo Oliveira Ferreira autorizou a chamada dos Senhores Vereadores, estavam presentes os
vereadores: Agnaldo Teles Magno, Elias Ferreira Campos, Enoc Pereira Nascimento, 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
12:31 - que diz: “Buscai antes o seu nome, e estas coisas vos serão acrescentadas” Em seguida determinou
a leitura da Ata anterior, que depois de lida, o vereador Ozires Miranda Queiroz fez questionamentos e
esclarecimentos quanto a votação do PARECER da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
referente ao Projeto de Lei nº 02/2022 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre reajuste salarial dos
procuradores jurídicos do Município de Prainha/PA, que conforme o Art. 190 que diz “Os casos não previstos
neste Regimento, serão resolvidos soberanamente, pelo Plenário, e as soluções constituirão precedentes
regimentais”. Decidiu-se que a matéria em pauta será arquivada. 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 024/2022 e nº 025/2022 de autoria do vereador Elias
Ferreira Campos; Requerimento nº 014/2022 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira;
Requerimentos nº 012/2022 e 013/2022 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento; Requerimentos
nº 021/2022, nº 022/2022 e nº 023/2022 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado. Franqueada
a palavra, usou da palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira para fazer requerimento verbal solicitando
o planejamento de recuperação das ruas da margem direita do município ao Secretário de Obras Sr. Dimas
Castro Filho com ênfase aos 46 km de ruas do Distrito de Santa Maria do Uruará. Não havendo quem fizesse
uso da palavra, passou-se para o Grande Expediente: Usou da palavra o vereador Elias Ferreira Campos.
Desejou boa noite. Saudou a todos. Iniciou sua fala informando a população da conquista de materiais
advindo do Pará Rural, a qual foi solicitada e atendida pelos Deputados Ângelo Ferrari e Júnior Ferrari. Citou
que o município recebeu uma lancha, vinte motores rabetas, trinta roçadeiras, fogões, frízeres. O parlamentar
informou que para a semana o município receberá uma ambulância estilo furgão, na oportunidade convidou
os vereadores a estarem presente no dia 23 de agosto, às 09 horas na Comunidade Vila Canaã onde será feito
a entrega de uma lancha para atender a comunidade e ribeirinhas próximas. Observou que ficará uma semana
na margem direita, depois para a margem esquerda. Agradeceu aos deputados e ao Prefeito Municipal pela
ajuda quanto ao transporte. Reforçou a fala do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira, o mesmo disse que vem
recebendo muitas críticas referente a infraestrutura do Distrito de Santa Maria do Uruará. Por fim,
parabenizou o vereador José Antônio Magno da Rocha pela audiência pública que tratou da segurança
pública no município de Prainha e justificou sua ausência na mesma, pelo fato de está acompanhando seu
pai doente na cidade de Altamira. Após enfatizou que o Município de Prainha possui um delegado e registrou
que no ano de 2021, que ele e os vereadores Ozires Miranda, Hugo Roberto, José Benedito e a vereadora
Henilce Guedes, estiverem na Secretaria de Segurança Pública dando entrega de ofício pedindo a presença
de Delegado no município, acompanhados pelo Deputado Júnior Hage, o parlamentar expressou que a soma
de todos os vereadores faz com que esses resultados surgem. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da
palavra o vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha. Desejou boa noite. Cumprimentou a todos e agradeceu
a Deus por mais uma oportunidade. Reivindicou quanto ao problema do transporte escolar de sua comunidade
que se agrava a cada dia, segundo ele está ficando um caos, observou que no dia primeiro era pra ter iniciado
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as aulas, mas até o momento não iniciou. O parlamentar destacou que tem cobrado junto à Secretaria de
Educação para que resolva o problema, passou a férias e o problema continua, sem nenhuma providência de
conserta o ônibus escolar, prejudicando os alunos. Destacou que o mesmo problema acontece na Região do
Ipanema e fez críticas a Secretária de Educação Narley Sargia por não resolver a situação, o vereador
solicitou em caráter de urgência para que retorne as aulas e o transporte para os alunos. O vereador também
frisou a preocupação quanto as ruas do Distrito de Santa Maria do Uruará. Agradeceu ao Secretário de Saúde
pelo conserto da ambulância, depois de mais de três meses chegou para a sua comunidade, mas sem o
oxigênio que tinha vindo na mesma. Relatou a morte de um jovem por falta de oxigênio e fez novamente
cobranças pelo o oxigênio. O parlamentar rebateu as críticas feita a sua pessoa por um parlamentar que disse
que o mesmo não se interessava por sua comunidade e expôs que em todas as sessões está cobrando e que
também sempre cobra diante dos responsáveis suas demandas, que tem feito seu papel de vereador, o
parlamentar deixou seu repúdio sobre a má administração que vem acontecendo no município. Em seguida
agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Sebastião Góes Furtado Filho. Cumprimentou a todos.
Agradeceu a Deus por lhe dá mais uma oportunidade. O parlamentar iniciou dando apoio a fala do vereador
Hugo Roberto e disse que a situação na região está difícil, com transporte escolar precário. Agradeceu a
Gestão Municipal pela inauguração da escola na Comunidade Patuazal, no qual encontra-se funcionando.
Citou os trabalhos para a conclusão da escola da Comunidade Goiabal e o início dos trabalhos para escola
da Comunidade Ribanceira, para atender os alunos. Expressou que se alegra pela equipe de vereadores que
luta pelo desenvolvimento do município de Prainha, independentemente de bandeira partidária, correm em
busca de benefícios para que as ações do Governo possa chegar as pessoas mais distantes e menos favorecidas
no município, e expôs que sua parte como vereador está fazendo. Fez seus agradecimentos e finalizou. Usou
da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado. Saudou a todos. Desejou boa noite. Agradeceu a
Deus. Parabenizou o vereador Elias Campos pela aquisição de equipamentos chegando no município de
Prainha e expressou ser gratificante para o mandato do parlamentar. Falou sobre o limite Prainha/Almeirim,
e citou que esteve recentemente na Capital do Estado, onde mais uma vez esteve presente no ITERPA para
tratar sobre assunto no que diz respeito ao limite entre as cidades, destacou ser um problema crônico no
município de Prainha. Relatou que as datas marcadas não são respeitadas, onde o desejo e a vontade da
população da colônia Jauarí, que é a população mais afetadas, solicitou providências a Casa de Leis e o Poder
Executivo, que se incorpore nessa luta e tem que tem ser resolvido. Falou sobre o seu requerimento que pede
informação à Secretaria de Meio Ambiente sobre a destinação da madeira apreendida no Distrito de Boa
Vista do Cuçari, que poderia ter sanado as demandas de várias comunidades, atender a população que
realmente precisa, o vereador pediu que seja aprovado com urgência. O parlamentar pediu ainda apoio para
a provação do seu requerimento destinado à Secretaria de Obras – solicitando a relação dos funcionários que
conduzem todos os tipos de veículos da respectiva secretaria, com a descrição da habilitação para conduzir
tais veículos, o mesmo relatou que a pessoa que condizia o carro do lixo, dirigia em alta velocidade na Trav.
Curuá do Sul. Mencionou ainda sobre o problema do Transporte Escolar no município de Prainha, segundo
ele é o gargalo do momento, o parlamentar falou que tomou conhecimento que uma empresa ganhadora da
licitação é da Capital do Estado, segundo informações chegada até o vereador a pessoa é proprietária, mas
tem um laranja por trás, no qual baixou o preço do transporte escolar, causando dificuldades ao município
de Prainha. O vereador falou que será preciso ir até a capital Belém investigar essa empresa, pois fato como
este acontece muito, o parlamentar cobrou para que o Líder de Governo traga informações quanto a esta
questão, fato que está prejudicando o retorno das aulas. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra
o vereador Agnaldo Teles Magno. Desejou boa noite. Cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus. Iniciou
falando também sobre o Transporte Escolar no município, destacou que as aulas paralisadas devido a
Pandemia, trouxe prejuízos para o aprendizado dos alunos e agora que se começa a voltar à normalidade,
aparecem problemas que continua prejudicando os alunos, a questão do transporte escolar. O mesmo citou
que esteve na CPL em busca de informações, onde solicitaram que oficializasse e agora está aguardando
respostas. O parlamentar expressou que não se pode aceitar a situação que vem acontecendo, erros atrás erros
da CPL em licitações, segundo ele não é aceitável que as empresas de fora joguem os preços em baixo, onde
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existe lei que não permite ser menos de 10% do valor atual, onde é visível que as empresas não vão cumprir
com o que prometem, o mesmo disse que já é de costume as empresas fazerem isso e após solicitar aditivos,
expressou sua indignação por tal situação e falou que é preciso tomar providências para que essas empresas
sejam punidas. O vereador Elias Ferreira Campos pediu um aperte para parabenizar a fala do vereador
Agnaldo Teles e frisou que se vive o mesmo problema na licitação da merenda escolar, onde empresas de
Belém que participaram da licitação pensando no aditivo e como não houve as empresas simplesmente
desistiram e não foi feito nada para puni-las, onde mesmo entrou com ofício pedindo punição das mesmas e
para que não participassem mais de licitações no município. O vereador Agnaldo Teles Magno retornou
ao seu discurso agradecendo ao Prefeito, Vice-prefeito, Secretário Edmundo Pingarilho pelo apoio dado a
limpeza do Rio Tamuataí. O vereador falou para a população da comunidade Santíssima Trindade sobre o
Posto de Saúde que está em construção, que na segunda-feira estarão levantado os pedreiros para concluir os
trabalhos o mais rápido possível. Fez cobranças ao Secretário de Transporte para que seja feita a limpeza da
tapagem do Rio, onde são mais de 300 metros de tapagem. Também reivindicou sobre a Iluminação Pública
no município, segundo ele uma boa parte da cidade está no escuro, e sobre a questão da coleta de lixo na
cidade e limpeza das vias públicas. Parabenizou os parlamentares envolvidos e a Gestão Municipal pela
inauguração da escola na Comunidade Patuazal. Parabenizou o vereador Enoc Nascimento pelos trabalhos
no Posto de Saúde do Distrito de Pacoval. O vereador ainda cobrou do secretário de saúde o material
odontológico e do carro odontológico, que está quebrado e sem manutenção, expressou que é um trabalho
essencial para a população que não tem condições de pagar uma extração de dente ou uma limpeza bucal.
Em seguida fez seus agradecimentos e finalizou. Usou da palavra o vereador Ozires Miranda Queiroz.
Saudou a todos. Informou que recebeu um vídeo onde mostra que a empresa madeireira do grupo Sidney
Rosa mandou fazer uma cerca com portão isolando dos colonos passarem para as suas propriedades, limite
Prainha/Almeirim, e expôs que essa equipe quer uma reunião com os parlamentares para pedir ajuda. O
parlamentar expressou que essa situação está chegando ao extremo e fez críticas ao presidente do ITERPA,
expressou que o Poder Executivo tem que se comprometer a lutar pelo povo, segundo ele o município fica
no prejuízo, que provavelmente o município de Prainha não passará dos 40mil habitantes com o censo
demográfico, onde a região do Caminaú não conta mais no território de Prainha. Em seguida agradeceu e
finalizou. Usou da palavra o vereador José Antônio Magno Rocha. Desejou boa noite. Saudou a todos.
Iniciou sua fala agradecendo ao Padre Paulo pela realização da Festividade de Nossa Senhora das Graças
2022, também agradeceu aos funcionários da Casa de Leis pelo trabalho dedicado para a realização da noitada
da Câmara Municipal. O parlamentar informou que esteve juntamente com os vereadores: Orivaldo Oliveira
e Agnaldo Teles, Prefeito Municipal na comunidade Socoró, onde no dia 12/08 o prefeito anunciou que logo
em breve será construído uma escola, o mesmo expressou sua alegria pela construção da escola devido fazer
parte do relatório das visitas, dada andamento através do requerimento 005/2022. O vereador ainda agradeceu
a participação dos vereadores na audiência pública que tratou sobre segurança público no município e
informou que os encaminhamentos da audiência já estão surgindo efeitos no município. Mencionou que a
vinda do Delegado no município está sendo sucesso. Citou o quanto se entristece referente a municipalização
no trânsito em Prainha, onde vem ocorrendo acidente, no qual teve até caso fatal, o mesmo ainda disse que
com a municipalização o município terá progresso. Explanou sobre a licitação do transporte escolar, dizendo
que o processo foi realizado de forma eletrônica, onde cinco empresas venceram o processo, conforme
recebeu informações, falou que após os lances das empresas a Comissão Permanente de Licitação dá
continuidades dos procedimentos de notificar a empresa vencedora para assinar os contratos, o parlamentar
defendeu a comissão no sentido de dizer que estão corretos nos seus procedimentos quanto atribuição da
CPL, conforme sua averiguação. Mencionou também que fez solicitação dos contratos, que após
conhecimentos dos contratos será solicitado a planilha das rotas no município, para poder acompanhar os
trabalhos e assim fazer as devidas cobranças, caso não esteja de acordo com os contratos. Em seguida
agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. Cumprimentou a todos.
Desejou boa noite. Fez desabafo sobre os parlamentares que faltam nas sessões, prejudicando os trabalhos.
Agradeceu aos vereadores e funcionários que se dispuseram para a realização da noitada da Câmara
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Municipal na Festividade de Nossa Senhora das Graças, citou que amanheceu o dia a festa sem nenhum
incidente. Anunciou que será feito a solenidade de posse ao vereador Sebastião Góes Furtado Filho, no final
da sessão do dia seguinte. Expressou a mesma preocupação em resolver a situação do limite
Prainha/Almeirim, que se arrastar há bastante tempo e mencionou que esteve em reunião com o Secretário
Alexandre Maduro – Secretário Regional de Governo, onde saiu como encaminhamento a Câmara marcar
um dia para uma audiência com o presidente do ITERPA, o vereador ainda falou que o Poder Executivo tem
que está presente e que se faz urgente uma decisão para resolve tal problema definitivamente. O parlamentar
falou o quanto é lamentável a situação que ocorreu com a licitação do transporte escolar, onde tanto foi
criticado nos governos que se passaram e agora continua a se repetir de empresas que vem de fora oferecendo
propostas com preços baixos, que se sabe que não irão dá conta, o mesmo questionou os trabalhos de analises
da Comissão Permanente de Licitação. O vereador cobrou uma reunião com o Prefeito Municipal e os
parlamentares para discutir sobre tal assunto. Se voltou para as demandas do Distrito de Santa Maria do
Uruará e falou sobre a Pista de Pouso, onde já recuperam das mãos dos invasores e que ainda estão sofrendo
com vândalos, informou que a Pista já está cercada aproximadamente 90% e que estão fazendo uma guarita,
disse que levará a demanda de contratar um vigia para o local até o Prefeito Municipal. Criticou a falta de
planejamento para resolver a recuperação das ruas do Distrito de Santa Maria do Uruará para o carro lixo
trafegar e recolher os lixos, também lamentou a situação precária dos ônibus escolares, que nada é feito por
parte da Gestão. O parlamentar expressou que não irá permitir tanto descaso com sua região. Expôs a
responsabilidade puxada para recuperar a estrada da comunidade São Paulo, que é de extrema importância e
que interliga há outras localidades. Reforçou o convite para a Posse do vereador Sebastião Góes. 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 015/2022 de autoria do vereador Hugo
Roberto Rebelo Rocha solicitando o deslocamento do dentista do Distrito de Boa Vista do Cuçari, a fazer
atendimento uma vez por mês à Comunidade de Itamucurí, região do Cuçarí, neste município; que colocado
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 023/2022 de autoria do vereador
Elias Ferreira Campos propondo a convocação de todos os proprietários/representante legais de Provedores
de Internet, no município de Prainha, que compareçam à Câmara de Vereadores, em data e horário a serem
definidos pela Presidência desta Casa, de modo a prestarem esclarecimentos acerca da qualidade na prestação
de serviços de internet ofertados no município de Prainha, cuja precariedade dos mesmos, tem causado
insatisfação junto aos usuários, que nos procuram, clamando por uma solução. Recomenda-se, que seja feito
Convite à Promotoria do Ministério Púbico, assim como ao Juiz de Direito do nosso município, para que
possam participar das discussões e darem suas contribuições; 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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