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ATA DA SEXAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

 

Aos dezoito dias do mês de outubro 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, Ewerton Pacheco 

Jardim, Helenilce Guedes Pereira, Hugo Roberto Rebelo Rocha, José Antônio Magno da Rocha, José 

Benedito da Silva Furtado, Orivaldo Oliveira Ferreira, 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 2 Pedro 1:2, que diz: “Graça e paz vos sejam 

multiplicadas pelo conhecimento de Deus, e de Jesus, nosso Senhor!". Em seguida determinou a leitura da 

Ata anterior. O vereador Agnaldo Teles Magno pediu a retificação de sua fala, a fala seria “[...] que no ano 

anterior quando os maquinários foram deslocados para a margem direita, foram para realizar os serviços 

tanto das estradas quanto os serviços do Distrito de Boa Vista do Cuçarí. Segundo ele, o povo do Distrito 

de Santa Maria do Uruará merecia também ter suas ruas recuperadas e, assim realizar os serviços das 

estradas que todo mundo precisa”. A vereadora Helenilce Guedes também pediu que constasse em ata a sua 

fala, a fala seria “[...] agradeceu ao Distrito de Santa Maria do Uruará e as comunidades: Porto Franco, 

Santa Cruz, São José Furinho, Mato Grosso, Terra Preta, Tamuataí e Cipriano e as demais regiões por 

recebê-los em campanha”. 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: Ofício 

nº 145/2022 – PMP/GP que presta informação sobre a necessidade de nova regulamentação jurídica referente 

a produção de produtos de origem animal e vegetal em nosso município, bem como a revogação das Leis 

Municipais nº 015 de 20 de maio de 2010, lei nº 095 de 05 de abril de 2019 e a Lei nº 097 de 10 de julho de 

2019, que tratam da mesma matéria acima mencionada e encaminha o Projeto de Lei nº 09/2022 que trata do 

“Serviço de inspeção municipal – SIM. Requerimento nº 006/2022 de autoria do vereador Orivaldo Oliveira 

Ferreira. Requerimentos nº 027/2022, nº 030/2022 e nº 032/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno 

da Rocha. Requerimento nº 009/2022 de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz. Requerimentos nº 

030/2022 e nº 032/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos. Requerimentos nº 008/2022 e nº 

009/2022 de autoria do vereador Sebastião Góes Furtado Filho. Requerimento nº 018/2022 de autoria da 

vereadora Helenilce Guedes Pereira. O presidente franqueou a palavra no pequeno expediente. Não havendo 

quem fizesse uso da palavra, passou-se para o Grande Expediente: Usou da palavra a vereadora Helenilce 

Guedes Pereira. Desejou boa noite. Saudou a todos. Agradeceu a Deus pela oportunidade. Iniciou pedindo 

apoio para aprovação do seu requerimento que solicita informações referentes aos gastos da emenda estadual 

de dois milhões de reais destinada a construção dos colégios de Ensino Médio dos Distritos de Santa Maria 

do Uruará e Boa Vista do Cuçarí. Relatou que foi levantado uma placa de conclusão da creche, mas até o 

momento está paralisada e da mesma forma está a creche do Distrito de Boa Vista do Cuçarí. Se voltou a 

fala do vereador Hugo Roberto sobre o motor de luz da Comunidade Pacoval do Ipanema e expressou ser 

lamentável a situação que se encontra. Falou que não é só a referida comunidade que está tendo resposta 

negativa, a mesma foi chamada pelos representantes da Comunidade de Terra Preta e citou que desde 2016 

o motor foi para reforma, depois passou para a responsabilidade do secretário de obras, onde a vereadora já 

fez requerimento solicitando a devolução do motor. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador Ewerton Pacheco Jardim. Desejou boa noite. Cumprimentou a todos. Agradeceu pelos trabalhos 

que estão acontecendo no Distrito de Santa Maria do Uruará e informou que recebeu fotos das ruas que estão 

sendo empiçarradas, segundo o mesmo o bairro da Baixada praticamente quase todo feito. Agradeceu a 
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Gestão Municipal, os vereadores que cobraram e ao sr. Juvenal que está à frente dos trabalhos. Em seguida 

agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Elias Ferreira Campos. Cumprimentou a todos. 

Desejou boa noite. Cumprimentou o vereador José Antônio pela apresentação dos seus requerimentos. Falou 

que realizou o trabalho de fiscalização em todos os setores de arrecadação do município. Onde foi feito 

relatório referente a cada setor visitado e apresentado ao Prefeito Municipal cobrando providências a serem 

tomadas. Citou ainda que foi apontando no relatório desvio de dinheiro público na arrecadação municipal. 

Disse que é necessário fazer a informatização de todos os processos de arrecadação no município, para que 

práticas indevidas como está não aconteçam mais. Se voltou sobre o tema: iluminação pública no município 

e relatou que desde de fevereiro/2021 e feito reivindicações, onde em primeiro momento foi feito uma 

propositura conjunta com os vereadores: Ozires Miranda, José Benedito, Helenilce Guedes e Hugo Roberto 

solicitando a prestação de contas da iluminação pública, no qual teve uma apresentação de dois funcionários 

na Casa de Leis sem qualquer referência. Cumprimentou o vereador Ozires Miranda pela luta no limite do 

município de Prainha e expressou sua admiração ao mesmo. Também fez cumprimentos ao vereador José 

Benedito pela luta incansável quando se trata de reservas. Fez referência aos deputados que apoiou nas 

eleições: Deputado Ângelo Ferrari e Deputado Júnior Ferrari e expressou que Prainha tem representante tanto 

na Assembleia Legislativa quanto na Câmara de Deputados em Brasília. Em seguida, fez seus 

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

Desejou boa noite. Se manifestou sobre a fala do vereador Elias Campos quanto a arrecadação da forma que 

é feito na capatazia no Trapiche Municipal. Segundo ele, muito difícil chegar nos cofres da prefeitura, como 

também ocorre no setor de terras no antigo prédio da Prefeitura, onde entrar dinheiro e não se sabe para onde 

são destinados, devido não ter uma arrecadação via banco diretamente para a conta da prefeitura para se 

prestar contas. Citou a arrecadação do IPTU, que sua finalidade seria para investir nas vias públicas, mas seu 

pagamento é feito via espécie no setor de terras. O vereador disse que é preciso fiscalizar essa situação e/ou 

montar uma auditória para saber quanto de montante entra e qual é seu destino. Falou ainda sobre a questão 

da saúde pública no município de Prainha, que na Gestão do Secretário de Saúde vem acontecendo 

corriqueiramente a falta de medicamentos e aparelhos essenciais para atendimento dos pacientes nas 

comunidades pequenas e mais distante do município e expressou sua tristeza pelo fato de saber que o recurso 

da saúde é insuficiente para a atender o município de Prainha. Mencionou ainda a falta de planejamento de 

obras para as estradas do município e expôs que o Distrito de Santa Maria do Uruará merece um trabalho de 

boa qualidade e ser finalizado. O vereador falou que é o planejamento que dá condições aos vereadores 

informar a população que o serviço vai chegar até sua comunidade. Falou do problema sério com o transporte 

escolar em todo o município que está se estendendo o ano todo. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da 

palavra o vereador José Antônio Magno da Rocha. Desejou boa noite. Falou sobre seus requerimentos 

que tratam de informações a respeito do Poder Executivo. Requerimento que solicita informações sobre o 

setor tributário para conhecimento de quanto o município está arrecadando mensalmente, através dos 

quadrimestres do ano vigente, segundo o mesmo é de importância saber para que assim possa ser cobrado a 

aplicabilidade do recurso em que está sendo investido. Após expressou sobre o requerimento que solicita 

relatório constando os valores mensais pagos com os transportes escolares no 1º e 2º quadrimestre do presente 

ano e planilha de execução dos serviços referente a cada pagamento, constando nome do prestador de serviço, 

rota, região, trecho a ser percorrido, características do veículo e valor unitário e valor total, o vereador expôs 

que recebe cobranças/reclamações de todas as localidades sobre o transporte escolar. Por fim falou do 

requerimento que solicita cronograma de entrega de 800 cestas básicas vindo do Estado para atender a 

população ribeirinha e falou que é necessário saber o cronograma de entrega e a quantidade que foi entregue 

para as comunidades e regiões ribeirinhas. Em seguida fez seus agradecimentos e finalizou. Usou da palavra 

o vereador Agnaldo Teles Magno. Desejou boa noite. Saudou a todos. Agradeceu a Deus. Se solidarizou 

com a fala do vereador Elias Campos sobre reformulação tributária do município. Relatou a falta de zelo 

com os carrinhos que atendem no trapiche municipal e o dinheiro da tributação não é suficiente para fazer a 

manutenção, pela má administração. Falou sobre o problema com o transporte escolar e os parlamentares são 

cobrados pelos os pais e pelos próprios condutores dos veículos. Segundo ele, o problema começa desde os 
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processos licitatórios, onde as empresas ganham por preços baixos com a intenção de aditivos, comentem 

irresponsabilidade e quem fica no prejuízo são os alunos. Citou que as empresas não são punidas, devido a 

própria lei não ser rígida. Mencionou sobre os trabalhos internos que os verdores e as comissões precisam 

sentar para analisar e resolver. Em seguida agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo 

Oliveira Ferreira. Desejou boa noite. Saudou a todos. Complementou a preocupação dos nobres pares 

referente a arrecadação tributária no município de Prainha e citou que o município está perdendo milhões em 

arrecadação por falta de providências dos responsáveis. Em seguida fez seus agradecimentos e finalizou. Não 

havendo mais quem fizesse uso da palavra, passou para a Ordem do dia: Requerimento nº 007/2022 de 

autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz solicitando que seja enviado a esta Casa, Projetos concernentes 

a vitalização e reconstrução de casas que foram atingidas pelas enchentes nas áreas alagadiças e periféricas 

no entorno da cidade, como também as ruas e pontes que dão acesso a essas casas que estão em situação 

precária em nosso município. Requerimento nº 008/2022 de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz 

solicitando a construção de uma escola com duas salas de aula, copa, cozinha, na região de terra firme na 

comunidade de Chicantã, que colocados em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. 

Requerimento nº 028/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos solicitando que seja encaminhado 

ao Prefeito Municipal de Prainha, Davi Xavier de Moraes, que se digne a apresentar a esta casa de leis, o 

atual estágio do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Prainha. Requerimento nº 029/2022 

de autoria do vereador Elias Ferreira Campos solicitando que seja encaminhado ao Sr. Albertino Menezes, 

Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, a fim de que apresente, a esta casa de leis, respostas aos 

questionamentos, de forma que, como representantes do povo, possamos vislumbrar a gestão que ocorre, no 

atual momento, na referida Secretaria, com vistas a impulsionar o desenvolvimento da Cultura e do Turismo 

em nosso município, que colocados em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. 

Requerimento nº 017/2022 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira que solicita a reforma da casa 

de trapiche, na comunidade da Pirisca – região do Itamucuri, Margem Direita, neste município, que colocado 

em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 028/2022 de autoria do vereador 

José Antônio Magno da Rocha solicitando informações acerca da etapa do processo de Municipalização do 

Trânsito no Município de Prainha/PA. Requerimento nº 029/2022 de autoria do vereador José Antônio 

Magno da Rocha solicitando que seja encaminhado expediente com cópia deste requerimento ao Secretário 

Municipal de Saúde Sr. Abraão Pereira do Nascimento solicitando informações de competência da própria 

secretaria, que colocados em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 

016/2022 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento solicitando a construção de uma ponte em 

madeira, medindo: 80 metros de comprimento por 01 metro e meio de largura, na comunidade de Teixeira, 

região do Cuçari, Prainha/PA, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Requerimento nº 005/2022 de autoria do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira solicitando que seja 

encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Estado do Pará – 

SEDOP, que se digne a apresentar a esta casa de leis, informações a respeito da cota do asfalto destinado ao 

Município de Prainha, através do Programa Asfalto por todo Pará, 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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