
 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA 

 

Página 1 de 2 
Avenida Coatá, Nº 500, Bairro São Sebastião | CEP: 68130-000 | Prainha - Pará. 

CNPJ/MF: 10.220.671/0001-11 | E-mail: cmpprainha@gmail.com 

 

Pauta da 12ª Sessão Ordinária do 1º Biênio da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de 

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

Requerimento de nº 023/2021 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo a 

construção de uma nova estrutura (elevado) da Caixa d’água da Comunidade de Jatuarana, localizada 

na PA-254, zona rural do município de Prainha – PA. 

Requerimento de nº 024/2021 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo a 

conclusão das obras das creches dos distritos de Boa Vista do Cuçari e Santa Maria do Uruará, 

localizada na Zona Rural do município de Prainha-PA, pois as mesmas estão paralisadas há muito 

tempo. 

Requerimento de nº 025/2021 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo a 

recuperação das ruas do Distrito de Boa Vista do Cuçari, localizado na Zona Rural do município de 

Prainha/PA. 

Requerimento em conjunto de nº 011/2021 de autoria dos vereadores José Benedito da Silva 

Furtado e Hugo Roberto Rebelo Rocha requerendo que seja encaminhado ao Senhor Arthur 

Frederick H. C. Oliveira – Gerente de relacionamento com cliente da Empresa CELPA/Equatorial 

Energia em Santarém, convidando-o para se fazer presente em audiência pública  no Distrito de Boa 

Vista do Cuçari, na E.M.F. NAZARÉ II no mês de agosto/2021, a fim de tratarmos à respeito das 

quedas de energia elétrica recorrentes na referida região. 

Requerimento em conjunto de nº 012/2021 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 encaminhado ao 

Prefeito Municipal, que se digne determinar a secretaria competente, num prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data de aprovação deste, encaminhar à Câmara de vereadores, a prestação de Contas 

(originais ou cópias), extratos bancários, referente a cobrança de contribuição de Iluminação Pública 

recebida de todos os usuários do município de Prainha, prevista na Lei Complementar nº 93, de 

23/12/2018, que institui o Código Tributário Municipal de Prainha, no período de janeiro/2017 a 

maio/2021, juntamente com a relação de despesas pagas com recursos arrecadados com  a COSIP, 

mensalmente do período acima citado, separadamente por ano, separando o que é consumo, 

manutenção e implicação da rede de iluminação pública e qual o saldo financeiro existente na conta 

corrente vinculada a COSIP, encaminhando cópia ao Ministério Público, para conhecimento. 

Requerimento de nº 017/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja 

encaminhado ao Prefeito Municipal, para que determine às Secretarias de Saúde e de Educação, que 

elaborem palestras sobre DST/HIV e HEPATITES VIRAIS, como forma de ensinar e conscientizar 

os alunos das nossas escolas públicas, assim como demais moradores da sede do Município e das 

demais comunidades. 
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Requerimento de nº 018/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo ao Sr. 

Ebson Mendes Barbosa, secretário municipal de Meio Ambiente, do município de Prainha, para que 

providencie a criação de uma equipe de fiscalização, com funcionários da Secretaria de Meio 

Ambiente e Secretaria de Saúde, de modo que essa equipe possa realizar a fiscalização na sede do 

município e demais comunidade de Prainha, de infrações, que vem ocorrendo com muita frequência 

a Lei nº 02/2009, de 29/04/2009, que institui o Código de Postura do Município de Prainha. 

Requerimento de nº 018/2021 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha requerendo 

que seja enviado ofício ao chefe de Poder Executivo Municipal com cópia ao Setor de Vigilância 

Sanitária, solicitando informações, a respeito de planejamento para resolver a questão de cães e gatos 

soltos em vias públicas municipais.  

Requerimento de nº 019/2021 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha requerendo 

que seja enviado ofício ao chefe de Poder Executivo Municipal solicitando providencias cabíveis ao 

Poder Executivo Municipal em relação aos limites de Almeirim/Prainha. 

Requerimento de nº 015/2021 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha solicitando um 

Matadouro, região Itamucurí, neste município.  

Requerimento de nº 016/2021 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha solicitando a 

implementação de um microssistema de abastecimento e tratamento de água na comunidade de Santo 

André, região de Pacoval do Curuá, neste município. 

Requerimento de nº 014/2021 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira solicitando um 

sistema de abastecimento e tratamento de água, no bairro do Novo Planalto, em Santa Maria do 

Uruará, neste município.  

Requerimento de nº 015/2021 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira solicitando a 

limpeza nas ruas do Distrito de Santa Maria do Uruará, Margem Direita, neste município.  

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. 
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