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PAUTA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª BIÊNIO DA 20ª LEGISLATURA, 

REALIZADA NO DIA 25/05/2021 
 

ORDEM DO DIA:  

 

Requerimento de nº 011/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos, que solicita 

a Mesa Diretora promova reunião com o Sr. Michel de Souza Martins, gerente regional do 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Sr. Edson Magno, 

presidente da Associação Comercial e Empresarial de Prainha – ACEP, afim de que possam 

apresentar seus respectivos planos de ações, aos poderes legislativo e executivo, empresários e 

sociedade em geral para o exercício de 2021, para que possam ajudar na recuperação econômica 

do município de Prainha, diante as dificuldades causadas pela pandemia 
 

Requerimento de nº 014/2021 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha, que 

solicita melhorias e manutenções nos seguintes ramais: Ramal do Coatá e Ramal do Acari, 

ambos na região da colônia de baixo, município de Prainha. 

 

Requerimento de nº 010/2021 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira, que 

solicita expansão da rede de distribuição de água do bairro Miritizal, no Distrito de Santa Maria 

do Uruará, neste município. 

 

Requerimento de nº 011/2021 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira, que 

solicita expansão e manutenção na rede de distribuição de água do bairro Bacabal, no Distrito 
de Santa Maria do Uruará, neste município. 

 

Requerimento de nº 011/2021 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha, 

solicitando aterro na área da estrada que dá acesso a comunidade Retiro, na região do Itamucuri, 

no município de Prainha. 

 

Requerimento de nº 012/2021 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha, que 

solicita rede de distribuição de água para a comunidade do Xingu, na região do Itamucuri, no 

município de Prainha. 

 
Requerimento de nº 008/2021 de autoria do vereador Agnaldo Teles Mágno, que solicita 

rampa de embarque e desembarque para os pescadores nas proximidades da fábrica de gelo e 

colônia Z-31, na sede do município de Prainha. 

 

Requerimento de nº 009/2021 de autoria do vereador Sebastião Góes Furtado Filho, que 

solicita microssistema de abastecimento de água para a comunidade do Varadouro, na região 

do Ipanema, zona rural do município de Prainha. 

 

Requerimento de nº 017/2021 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado, que 

requer a conclusão da obra de construção da praça de lazer com academia ao ar livre, na 

comunidade Espírito Santo, região do Tamuataí, zona rural do município de Prainha-PA. 
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Requerimento de nº 018/2021 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado, que 

requer a reforma, ampliação, e construção do muro da E.M.E.I.F. Senador Jarbas Goncalves 
Passarinho, na comunidade Jatuarana, PA-254, zona rural do município de Prainha-PA. 

 

Requerimento de nº 003/2021 de autoria do Orivaldo Oliveira Ferreira, que solicita em 

caráter de urgência a recuperação da E.M. E.F. São João – Terra Preta, Comunidade Terra Preta, 

região do Guajará, zona rural do município de Prainha; que colocado em discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias para aprovação. 
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