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

Prainha, a ser realizada no dia 27.09.2021 

Requerimento de nº 024/2021 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha solicitando 

a viabilidade de aquisição de um motor bomba para o sistema de abastecimento Salta – Z da 

comunidade Anema de cima, zona rural, neste município. 

Requerimento de nº 025/2021 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha solicitando 

a viabilidade de construção de um sistema de tratamento e abastecimento de água – Salta – Z na 

comunidade Fortaleza, rio Furinho, zona rural, neste município.  

Requerimento de nº 016/2021 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento requerendo a 

abertura e ampliação dos ramais que liga as comunidades do Itamucurí, Andirobal, São Felix, Xingú, 

até a comunidade Camapú, na margem direita do município de Prainha.  

Requerimento de nº 022/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja 

encaminhado ao Sr. Davi Xavier de Moraes, Prefeito Municipal de Prainha, para que, determine à 

secretaria competente, que se digne realizar o cadastramento de todos os vendedores ambulantes, do 

nosso município, em especial àqueles que labutam em torno das praças, Mauro Borges e Praça da 

Matriz; que seja firmado Acordo de Cooperação com o SENAR para ministrar cursos de Manipulação 

de alimentos, bem como com o SEBRAE, para participarem de cursos de Empreendedorismos e, 

assim receberem da Prefeitura Municipal Concessão para exercer suas atividades com orientação de 

medidas preventivas e receber respectivo Selo de Inspeção emitido pela Vigilância Sanitária; que seja 

providenciado, por parte do município, uma planta padrão, com modelo e tamanho de barracas, que 

estarão aptas a funcionar em torno destas Praças, de modo a se manter a padronização arquitetônica 

e conformidade com os espaços públicos; caso haja disponibilidade financeira, que nestes espaços 

sejam construídos pelo município Barracas padronizadas e locados pelos interessados com valor 

simbólico,  e recolhimento através de DAM único ao município. 
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