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Pauta da 3ª Sessão Ordinária do 1º Biênio da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de 

Prainha, a ser realizada no dia 23/04/2021. 

ORDEM DO DIA:  

Requerimento de nº 001/2021, de autoria do vereador Elias Ferreira Campos – requerendo a 

suspensão, em caráter excepcional e transitório, por 180 (cento e oitenta) dias, da cobrança da tarifa 

de iluminação pública dos usuários domésticos de baixa renda e comerciais no município de Prainha, 

no âmbito do município de Prainha/PA, prevista na Lei Complementar nº 93, de 23/12/2018, que 

institui o Código Tributário Municipal de Prainha, cobradas aos munícipes e dos estabelecimentos 

comerciais, notadamente aqueles que foram obrigados a fechar as portas por conta da aplicação de 

medidas restritivas para conter a ampla disseminação do novo coronavírus, a partir do presente mês 

de fevereiro de 2021. 

Requerimento de nº 004/2021, de autoria do vereador Elias Ferreira Campos – solicitando que o 

Município de Prainha, providencie a demarcação e reavivamento do pico que divide o Município de 

Prainha e Almeirim. 

Requerimento de nº 006/2021, de autoria do vereador Elias Ferreira Campos – requer que, ouvido 

o soberano Plenário, seja este votado e encaminhado ao Excelentíssimo 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 de nº 004/2021, de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha – solicitando 

a Construção de um Sistema de água com Capacidade para 40(Quarenta) mil litros de água na 

comunidade Vista Alegre do Cupim, região da colônia de cima Município de Prainha. 

Requerimento de nº 005/2021, de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha – solicitando 

a Construção de uma escola na Comunidade vila nova, região da colônia de baixo do município de 

Prainha. 

Requerimento de nº 006/2021, de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha – solicitando 

a Construção de um Sistema de água, na Comunidade Vila Nova, região da colônia de baixo 

munícipio de Prainha. 

Requerimento em conjunto de nº 002/2021, de autoria dos vereadores Agnaldo Teles Magno e José 

Antônio Magno da Rocha – solicitando a Construção de novo prédio Escolar na Comunidade de São 

Miguel (Socoró), na região ribeirinha, neste município. 

Requerimento em conjunto de nº 003/2021, de autoria dos vereadores José Antônio Magno da 

Rocha e Agnaldo Teles Magno – solicitando a Construção de uma escola de madeira com 2 (duas) 

salas na Comunidade Ipitanga – Rio Guajará, Zona Rural do município. 
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Requerimento de nº 004/2021, de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado – requerendo 

a recuperação do Posto de Saúde da Comunidade de Santíssima Trindade, localizada na região do 

Tamuataí, no Município de Prainha-PÁ. 

Requerimento de nº 005/2021, de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado – requerendo 

a construção de uma escola de alvenaria com 04 (quatro) salas de aula, na Comunidade Mato Grosso, 

localizada das margens do Rio Uruará na região de Santa Maria do Uruará, Município de Prainha-

PÁ. 

Requerimento de nº 004/2021, de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz – solicitando a 

construção de uma Ponte em Madeira e Lei, medindo 900mx450m de comprimento, sobre o Igarapé 

do Evaristo que liga a Comunidade de Xicantan, na região da Colônia. 

Requerimento de nº 005/2021, de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz – solicitando a 

reabertura do ramal da comunidade do Xicantan. 

Requerimento de nº 006/2021, de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz – solicitando a 

construção de uma Escola com duas salas de aulas, copa-cozinha e Poço Artesiano na comunidade 

de Xicantan, na região da Colônia. 

Requerimento de nº 004/2021 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira – pedido de 

construção de uma Escola com 04 (quatro) salas de aula, 01 (uma) secretaria, 01(uma) cozinha com 

cantina e 02(dois) banheiros na Comunidade de Beira Rio Margem Direita do Município. 

Requerimento de nº 005/2021 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira – solicitando ao 

chefe do Poder Executivo Municipal, Excelentíssimo Sr. Prefeito Davi Xavier de Moraes, a 

construção de Sistema de Abastecimento com capacidade para 40.000 L (quarenta mil litros) de água, 

na Comunidade São Paulo, margem direita do Município. 

Requerimento de nº 001/2021 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno – solicitando 

informações a respeito de execução do projeto de construção da quadra poliesportiva, localizada na 

Trav. Benjamin Constant, bairro São Sebastião, nesta cidade. 

Requerimento de nº 002/2021 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno – solicitando 

informações a respeito da execução do projeto de construção do gramado e alambrado do campo de 

futebol, na Trav. Benjamin Constant, bairro São Sebastião, nesta cidade. 

mailto:cmpprainha@gmail.com

