ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA

Pauta da 21ª Sessão Ordinária do 1º Biênio da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de
Prainha, a ser realizada no dia 28.09.2021
Requerimento de nº 024/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos solicitando o
imediato conserto da Ambulância, que atende a comunidade de Santa Maria, considerando que há
mais de 04 meses a mesma encontra-se paralisada por problemas mecânicos, que precisam ser
identificados e solucionados com maior urgência possível, de modo a não prejudicar a locomoção de
pacientes, que necessitam desse serviço em casos de urgência.
Requerimento Conjunto de nº 017/2021 de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos,
Ozires Miranda Queiroz, Helenilce Guedes Pereira e Hugo Roberto Rebelo Rocha, solicitando,
que possa providenciar, com maior brevidade possível, a esta Casa de Leis, o envio dos arquivos de
memória em mídia eletrônica, de todas audiências públicas virtuais, ocorridas no município de
Prainha no ano de 2021, que produziram o Plano Plurianual para o quadriênio 2022 a 2025,
considerando que, segundo informações por conta das restrições causadas pela pandemia do COVID
19.
Requerimento nº 016-A/2021 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento, requerendo
que seja encaminhado ao Prefeito Municipal, Sr. Davi Xavier de Moraes, que este encaminhe ao setor
competente, a abertura de 15 KM de Ramal, no trecho da Comunidade de Venturança até a
Comunidade Bom Futuro, neste município de Prainha.
Requerimento nº 017/2021 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento solicitando a
construção de uma escola com uma sala de aula, na comunidade Igarapé do Cuçari, área de várzea,
na região do Cuçari, neste Município.
Requerimento nº 010/2021 de autoria do vereador Sebastião Góes Furtado Filho, solicitando a
reforma do motor de luz do Posto de Saúde de Boa Vista do Cuçari, no município de Prainha.
Requerimento nº 016/2021, de autoria da Vereadora Helenilce Guedes Pereira, solicitando
reforma da escola Ezilda Aragão Brasil, no Distrito de Santa Maria do Uruará, município de Prainha.
Requerimento nº 017/2021, de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira, solicitando a
reforma da casa do trapiche na comunidade do Pirisca, região do Itamucurí, município de Prainha.
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