ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA

ATA
DA
SEXAGÉSIMA
SEXTA
SESSÃO
ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PRAINHA.
Aos dezenove 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 João 8: 32, que diz: “E conhecereis a verdade, e a
verdade vos libertará". 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 031/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos. Requerimento
nº 031/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha. Requerimento nº 010/2022 de autoria do
vereador Ozires Miranda Queiroz. Requerimento nº 019/2022 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: O presidente franqueou a palavra e não havendo quem fizesse uso da
palavra, passou para a Ordem do dia: Requerimento nº 006/2022 de autoria do vereador Orivaldo Oliveira
Ferreira que requer ao Prefeito Municipal de Prainha, Sr. Davi Xavier de Moraes, que se digne a apresentar
a esta Casa de Leis, as seguintes informações sobre: contratações e gratificações nos meses de julho, agosto
e setembro do corrente ano, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 027/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha que solicita relatório
detalhado dos recursos tributário arrecadados pelo Município nos 1º e 2º quadrimestre do ano vigente.
Requerimento nº 030/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha 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. Requerimento nº
032/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha que solicita cronograma de entrega de 800
castas básicas vindo do Estado para atender a população ribeirinha, deste Município, que colocados em
discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 009/2022 de autoria do vereador
Ozires Miranda Queiroz que solicita a construção de um posto de saúde com placa solar na comunidade de
Chicantã, neste município, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 030/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos que seja encaminhado aos Srs.
Arnoudo de Souza Pingarilho, Secretário M. de Produção e Narley Sagia Azevedo Dib, Secretária M. de
Educação, a fim de que apresentem a esta Casa de Leis, respostas aos questionamentos, de forma, que, como
representantes do povo, possamos a vislumbrar a gestão dos mesmos, à frente das suas respectivas pastas,
mais especificamente quanto aos Programas PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar e do PAB
– Programa Auxílio Brasil, em andamento em nosso município, que colocado em discussão e votação foi
aprovado por unanimidade. Requerimento nº 008/2022 de autoria do vereador Sebastião Góes Furtado Filho
que solicita a construção de uma escola com 03 (três) salas de aula, na comunidade Jupindá, município de
Prainha/PA. Requerimento nº 009/2022 de autoria do vereador Sebastião Góes Furtado Filho que solicita a
construção de um Posto de saúde, na Comunidade Patuazal, município de Prainha/PA, que colocados em
discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 018/2022 de autoria da vereadora
Helenilce Guedes Pereira que requer encaminhado ao Excelentíssimo Sr. Davi Xavier de Moraes, e este
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determine ao setor competente, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis, com maior brevidade
informações referentes aos gastos da emenda estadual de R$ 2.000,000 (dois milhões de reais) destinada a
construção dos colégios de Ensino Médio dos Distritos de Santa Maria do Uruará e Boa Vista do Cuçarí, 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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