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Pauta da 22ª Sessão Ordinária do 1º Biênio da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de 

Prainha, a ser realizada no dia 28.09.2021 

PARECER da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que trata do Projeto de Lei nº 

009/2021 que dispõe sobre regulamentação da concessão de benefícios eventuais da política de 

assistência social no município de Prainha 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 009/2021, que dispõe sobre regulamentação da 

concessão de benefícios eventuais da política de assistência social no município de Prainha. 

Requerimento nº 018/2021 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento solicitando a 

viabilidade de construção de escola na comunidade de Pracobal de Baixo, área de várzea, na região 

do Ipanema, nesta. 

Requerimento nº 019/2021 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento solicitando ao 

setor competente a abertura de 05 (cinco) km de ramal, na comunidade Pau de Rosa, no trecho que 

se inicia a partir da residência do sr. Valdinho até a residência de Seu Francisco, Distrito de Boa Vista 

do Cuçari, margem direita neste município.  

Requerimento nº 025/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos solicitando que seja 

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

competente, que se digne providenciar a urbanização do Bairro Petrópolis, realizando a devida 

padronização do tamanho dos lotes, das quadras e das vias públicas, assim como, impetrando 

solicitação junto a Empresa Equatorial, no sentido de providenciar o posteamento e colocação de rede 

de energia elétrica para atender as demandas de moradores daquele bairro, uma vez que há uma série 

de problemas que vem ocorrendo no citado bairro, o que demonstra uma grande desordem e falta de 

acompanhamento por parte do Setor de Terras, Poder Executivo, uma vez que há moradores fazendo 

suas casas, assim como fechando com cercado, espaços destinados as vias públicas, além das 

péssimas condições das vias que vem sendo limpas pelos moradores, em forma de mutirão. 

Requerimento nº 026/2021 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos solicitando que seja 

encaminhado ao Sr. Davi Xavier de Moraes, Prefeito Municipal, propondo a criação de Comissão 

Especial para providenciar, com a maior brevidade possível, a revisão do Código de Posturas do 

Município.  

Requerimento nº 011/2021 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno solicitando a Reforma 

e melhorias no Trapiche Municipal de Prainha. 

Requerimento nº 017/2021 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha solicitando com 

urgência a prestação de serviço de técnico de enfermagem ou enfermeiro e um médico (a) na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) na região de Igarapé das Pedras, Pacoval do Curuá, Rio Curuaná, neste 

município.  
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Requerimento nº 018/2021 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha solicitando com 

urgência a aquisição de motor de luz ou de sistema solar para Unidade Básica de Saúde (UBS) no 

Distrito de Boa Vista do Cuçari, neste Município.  
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