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Pauta da 17ª Sessão Ordinária do 1º Biênio da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de 

Prainha, a ser realizada no dia 31.08.2021. 

Requerimento nº 020/2021 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha requerendo 

que seja encaminhado ao Prefeito Municipal de Prainha o senhor Davi Xavier de Moraes, ao Setor de 

Controle Interno da Prefeitura, que encaminhe um relatório detalhado dos valores recebido no setor 

tributário, referente aos meses de janeiro a julho de 2021.  

Requerimento nº 021/2021 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha requerendo 

que seja encaminhado a Superintendência da Empresa Equatorial Energia, solicitando que seja feito 

um levantamento ou um cadastro nas famílias ribeirinhas, para saber o número de famílias existentes 

e assim, discutir a viabilidade de levar energia para essas regiões.  

Requerimento nº 011/2021 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento solicitando a 

conclusão da Feirinha de Agricultores Rurais de Boa Vista do Cuçari, neste município. 

Requerimento de nº 005/2021 de autoria do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira solicitando a 

construção de escola com 02 (duas) salas de aula na comunidade do Ipitanga – Rio Guajará, neste 

município.  

Requerimento de nº 006/2021 de autoria do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira solicitando a 

construção de escola com 01 (uma) sala de aula na comunidade de Bom Jesus – Rio Guajará, neste 

município.  

Requerimento de nº 027/2021 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo 

que seja promovido por meio da Secretara Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) atendimento para 

a realizar o CAR (Cadastro Ambiental Rural) para os pequenos produtores rurais das comunidades: 

do Rio Anema, São Francisco – Rio Furinho, Acara-Açu, do Rio Vira Sebo, do São Miguel do Socoró 

e do Rio Puru, todas localizadas na Zona Rural do município de Prainha-Pará. 

Requerimento de nº 028/2021 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo 

em caráter de urgência a contratação de um profissional técnico de enfermagem para a Comunidade 

Ipiranga, Rio Guajará, na Zona Rural do município de Prainha-Pará. 

Requerimento de nº 029/2021 de autoria do vereador José Bendito da Silva Furtado requerendo 

em caráter de urgência, que o Poder Legislativo promova audiência pública para tratar da atuação da 

reserva extrativista (RESEX) em conjunto com os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 

instituições públicas e privadas, comunidades locais e sociedade em geral, a fim de debater os limites, 

funcionalidade, fiscalização, manejo e entre outros assuntos inerentes a referida RESEX. 

Requerimento de nº 006/2021 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno solicitando reforma 

da U.M.S. Wilson Ribeiro incluindo a parte elétrica, esgoto e telhado do prédio Sede, neste município.  
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Requerimento de nº 010/2021 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno solicitando reforma 

e nova iluminação para a Praça Argemiro Corrêa Lima, conhecida popularmente como Praça da 

Matriz, nesta cidade.  

Requerimento de nº 010/2021 de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz solicitando que 

faça valer a lei nº 101/2019, de 27 de dezembro de 2019, que institui o programa de regularização 

fundiária urbana – REURB, no município de Prainha e dá outras providências.  

Requerimento de nº 011/2021 de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz solicitando o 

emplacamento das ruas, travessas e casas no Município de Prainha/PA.  

Requerimento de nº 019/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja 

encaminhado ao Sr. Albertino Menezes de Souza Filho, Secretário Municipal de Cultura, Esporte e 

Turismo, no município de Prainha, convidando-o a se fazer presente na Câmara de Vereadores, em 

data a ser definida conjuntamente, preferencialmente no turno matutino, a fim de apresentar, ao Poder 

Legislativo, o Plano de ação da citada secretaria, para o município de Prainha, para os exercícios de 

2021 e 2022, assim como apresentar um panorama do quantitativo de instituições beneficiadas, com 

outras informações relativas a cultura, esporte e turismo, de interesse do nosso município, solicitando 

que sejam convidadas os representantes das Instituições ligadas a Cultura, ao Esporte e ao Turismo 

da sede do município e das demais comunidades ribeirinhas e colônia, conforme relação anexa a este 

requerimento, assim como outras, cujos os nomes este vereador não tem conhecimento, mas que são 

tão importantes e necessários para as questões a serem tratadas por ocasião da sessão.  

Requerimento em Conjunto de nº 016/2021 de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos; 

Ozires Miranda Queiroz e José Antônio Magno da Rocha requerendo que seja encaminhado ao 

Sr. Edson Guerra Azevedo Costa, Secretário Municipal de Educação, no Município de Prainha, 

convidando-o a se fazer presente na Câmara de Vereadores, no próximo dia 08/09/2021 (quarta-feira), 

a fim de apresentar, ao Poder Legislativo, as justificativas para o atraso na entrega da merenda escolar, 

aos alunos da rede municipal de ensino, no presente ano, bem como apresentar e detalhar aos 

legisladores, o Plano de Ação, da Secretaria Municipal de Educação, com base nas orientações do 

Governo Estadual, para o retorno presencial das aulas presenciais, no dia 20 de setembro/2021, 

conforme tem sido ventilado, na Cidade, o início das aulas presenciais a partir da citada data, de modo 

a resguardar a segurança dos alunos e de toda comunidade escolar do município.  

Requerimento em Conjunto de nº 014/2021 de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos; 

Ozires Miranda Queiroz; Helenilce Guedes Pereira e Hugo Roberto Rebelo Rocha requerendo 

que seja encaminhado ao Sr. Davi Xavier de Moraes, Prefeito Municipal de Prainha, para que, se 

digne determinar à Secretaria competente a realizar fiscalização, com maior brevidade possível, a 

respeito de denúncias chegadas a este legislador, de que há geleiras e pescadores de fora do nosso 

município, realizando pesca predatória, utilizando o sistema de arrastão para a captura do pescado, 

nos rios do nosso município, ferindo o que preceitua que esta casa de leis, possa providenciar, 

também, uma audiência pública, convidando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria 

de Produção, Prefeito Municipal, Colônia de Pescadores, Sinpesca, Polícia Militar e Ministério 
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Público, assim como deixar aberto o convite para a participação dos pescadores e demais membros 

da sociedade civil, que desejarem participar dessa importante ação de cidadania em defesa da pesca 

responsável e dos pescadores artesanais do nosso município.  

mailto:cmpprainha@gmail.com

