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Pauta da 11ª Sessão Ordinária do 1º Biênio da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de 

Prainha, a ser realizada no dia 06/07/2021. 

Requerimento de nº 015/2021, de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo ao Poder 

Executivo, para que constitua uma equipe de fiscalização, de modo que possa realizar a fiscalização 

de obras advindas via Governo do Estado ou do Município, dando ciência da existência dessa Equipe 

de Fiscalização para a Secretaria de Transporte do Estado – SETRAN, quando for obra do Estado, a 

fim de que tenham ciência de que há uma equipe, no Município, que fará o acompanhamento das 

próximas obras que forem ser realizadas pelo Estado, na Cidade de Prainha, de forma que possam 

avaliar se aquilo que consta do Memorial Descritivo da Obra está sendo cumprido na prática, 

possibilitando maior transparência à ação.  

 Requerimento de nº 016/2021, de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo ao 

Prefeito Municipal, para que determine à secretaria competente, que se digne a solucionar a situação 

dos motoristas de ônibus que fazem linhas da sede do município para as nossas comunidades de 

colônias, assim como os que fazem linha de Prainha para Monte Alegre e vice versa, no sentindo de 

que seja determinado um ponto de parada fixa, para que os mesmos possam ter um local de descanso 

e com isso possam receber e entregar encomendas, sem precisarem estar se deslocando pelas vias da 

cidade gastando combustível e até mesmo atrapalhando o trânsito. 

Requerimento de nº 021/2021, de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo 

a construção de uma Escola com 10 (dez) salas de aula no Bairro de São Benedito, destinada ao 

atendimento de alunos do ensino fundamental, sede do Município de Prainha/PA.  

Requerimento de nº 022/2021, de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo 

em caráter de urgência, 1.000 (um mil) litros de combustível (óleo diesel) para limpeza da tapagem 

(retirada de ilhas) do Igarapé/Rio Tamuataí, zona rural do município de Prainha; e também que seja 

disponibilizado ajuda de custo/alimentação para os trabalhadores voluntários que farão o trabalho 

descrito.  

Requerimento de nº 012/2021, de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira solicitando a 

reforma da escola na comunidade de Santa Cruz, Distrito de Santa Maria do Uruará, neste município. 

Requerimento de nº 013/2021, de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira requerendo o 

levantamento da rua Santa Maria, sendo os trechos da 25 de janeiro à 14 de julho que não estão 

asfaltados na Margem Direita do Município. 

Requerimento de nº 014/2021, de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha solicitando a 

Construção de Muro no entorno da escola da comunidade do Paraíso – Itamucurí, neste município. 

Requerimento de nº 009/2021, de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno solicitando a 

contratação de um técnico de enfermagem para a região do Purus, neste município.  
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Requerimento de nº 016/2021, de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha solicitando a 

viabilidade da construção de uma casa de apoio ou aluguel de imóvel para o fim proposto. 

Requerimento de nº 017/2021, de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha solicitando 

ao Gestor Municipal e ao secretário municipal de Administração e Governo, que informe a esta Casa 

se há previsão para “municipalização do trânsito” e se estão sendo feitos os estudos neste sentido. 

Requerimento em conjunto de nº 009/2021, de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos, 

Ozires Miranda Queiroz, José Benedito da Silva Furtado, José Antônio Magno da Rocha, 

Helenilce Guedes Pereira e Hugo Roberto Rebelo Rocha requerendo que seja votado constituindo 

o Comitê do Movimento pelo Asfaltamento da PA-419 e a estadualização das estradas Santa Maria 

do Uruará/ Santarém e o Tronco Leste da PA-254, próximo à Vila Vista Alegre do Cupim, para fazer 

gestão junto ao governo do Estado e a Assembleia Legislativa para acolhimento do pleito da 

população do município de Prainha. 

Parecer nº 009/2021 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final referente ao Projeto de 

Lei nº 002/2021 que “dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentária 

para o exercício de 2022 e dá outras providências. ” 

Parecer nº 001/2021 da Comissão de Finanças e Orçamento referente ao Projeto de Lei nº 002/2021 

que “dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício 

de 2022 e dá outras providências. ” 

Parecer nº 006/2021 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final referente ao Projeto de 

Lei do Executivo nº 003/2021 que “dispõe sobre a denominação da quadra poliesportiva Josimar 

Brasil Catunda – Rabote e dá outras providências”.  

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº003/2021, de 19 de maio de 2021 que “denomina quadra 

poliesportiva Josimar Brasil Catunda – Rabote e dá outras providências 

Parecer nº 005/2021 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final referente ao Projeto de 

Lei do Executivo nº 004/2021 que “dispõe sobre a denominação do Estádio Municipal Jáder Luiz 

Rodrigues dos Passos e dá outras providências. ”  

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 004/2021 que “denomina Estádio Municipal Jáder Luiz 

Rodrigues dos Passos e dá outras providências 

Parecer nº 004/2021 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final referente ao Projeto de 

Lei do Executivo nº 005/2021 que “dispõe a denominação da Praça Mauro Borges dos Santos e dá 

outras providências. ” 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 005/2021 que “denomina Praça Mauro Borges dos Santos 

e dá outras providências. 
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Parecer nº 007/2021 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final referente ao Projeto de 

Lei do Legislativo nº 002/2021 que “institui a semana municipal de prevenção conscientização e 

combate ao uso de drogas lícitas e ilícitas no município de Prainha e dá outras providências. ” 
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