ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA

Pauta da 19ª Sessão Ordinária do 1º Biênio da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de
Prainha, a ser realizada no dia 09.09.2021
Requerimento de nº 014/2021 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento requerendo a
conclusão do sistema de abastecimento de água, no bairro Planalto, no Distrito de Boa Vista do
Cuçari, margem direita do Município de Prainha.
Requerimento de nº 015/2021 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento requerendo a
reforma do posto de saúde da comunidade de Itamucurí (Mucambo), região do Itamucurí, margem
direita do município de Prainha.
Requerimento de nº 020/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja
encaminhado ao Sr. Davi Xavier de Moraes, Prefeito Municipal de Prainha, para que determine ao
setor competente, que se digne encaminhar à Câmara de Vereadores, aos cuidados do signatário deste,
relação nominal, constando nomes, data de admissão, lotação, local de trabalho, cargo, salario, tempo
de afastamento (informar data inicial de afastamento e data final) de todos os funcionários públicos
efetivos ou não, do município de Prainha, que se encontrem afastados por quaisquer problemas, sejam
eles de saúde e/ou interesse pessoal do afastamento e se o mesmo encontra-se recebendo seus
proventos normalmente pela folha do município.
Requerimento de nª 021/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja
encaminhado ao Sr. Davi Xavier de Moraes, Prefeito Municipal d Prainha, para que determine ao
setor competente, que se digne encaminhar à Câmara de Vereadores, aos cuidados do signatário deste,
relação por comunidades e sede do município, de todos os veículos contratados para serem utilizados
para o transporte escolar, informando, inclusive o número de assentos colocados à disposição dos
alunos, pedimos ainda, que a mesma providência seja tomada com relação aos veículos, que fazem
atendimento aos serviços de saúde, de assistência social e outros, que possam existir, tais como
lanchas e barcos alugados para o município, salientando que, na relação, ora solicitada, conste nomes
das empresas prestadoras do serviço e respectivo CNPJ, número do processo licitatório, modalidade
objeto, valor mensal e total do contrato, inclusive com informações constando marca, modelo, ano de
fabricação, cor, placa, dos veículos, constado os respectivos números de processos licitatórios
realizados para contratação desses serviços, a partir de janeiro/2021.
Requerimento em conjunto nº 013/2021 de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos,
Ozires Miranda Queiroz, José Antônio Magno da Rocha, José Benedito da Silva Furtado,
Helenilce Guedes Pereira, Hugo Roberto Rebelo Rocha e Ewerton Pacheco Jardim requerendo
que seja encaminhado ao ilustre Prefeito Municipal, sr. Davi Xavier de Moraes, de modo que o
mesmo, enquanto representante do poder executivo, possa providenciar, com a maior brevidade
possível, a criação de um grupo de trabalho, a fim de debater e identificar fatos geradores, possíveis
de recolhimento, ao erário municipal do ISSQN-Imposto sobre serviço de qualquer natureza, das
atividades inerentes a exploração da madeira, bem como de outras atividades econômicas realizadas
e/ou exploradas no município de Prainha, tempo em que recomendamos que esse grupo de trabalho,
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possa ser composto por pessoas conhecedoras de leis tributárias, mais, precisamente, contador ou
advogado tributarista, com funcionários da secretaria de administração e finanças e/ou outra, de modo
que possam apresentar criterioso estudo sobre essas matérias e, possível emenda ao Código Tributário
Municipal, num prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da aprovação deste requerimento pela
Câmara de vereadores, e também possamos receber um prazo para a informatização de todos os
serviços relacionados ao recolhimento de impostos praticados em nosso município, considerando
princípios basilares, que regem a administração pública, como a transparência, a eficiência, a
inovação e a sustentabilidade.
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