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Pauta da 26ª Sessão Ordinária do 1º Biênio da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de 

Prainha, a ser realizada no dia 21.10.2021 

 

ORDEM DO DIA:  

Requerimento de Nº 023/2021, de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento – solicitando a 

abertura de 5 (cinco) Km de Ramal na Comunidade do Braga - Região do Açu – margem direita do 

município do Prainha/PA. 

Requerimento de Nº 024/2021, de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento – solicitando 

aquisição de um terreno com medida de 100x100 metros, com área de 10.000 m² para a construção 

de um campo de futebol, no Distrito de Santa Maria do Uruará – margem direita do município de 

Prainha/PA. 

Requerimento em CONJUNTO de Nº 019/2021, de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos, 

Ozires Miranda Queiroz, José Benedito da Silva Furtado, Helenilce Guedes Pereira e Hugo 

Roberto Rebelo Rocha – requerendo que ouvido o soberano Plenário, seja este votado e encaminhado 

à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Prainha, a fim de que seja disponibilizado, dentro do prazo 

regimental, aos signatários deste, o Processo Licitatório, referente a Carta Convite n° 1/2021-010701, 

relativo a obra de Construção do Muro da Câmara de Vereadores, a fim de termos maior eficiência e 

transparência do sistema de fiscalização e contratações públicas em nosso Município, conforme 

preceitua o Art. 37, Parágrafo XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como a  

nova Lei Federal de Licitações nº 14.133, publicada no dia 1º de abril de 2021, que dispõe sobre o 

novo regime licitatório e contratual no âmbito da Administração Pública, tempo em que, solicitamos 

que seja providenciada a substituição da Placa de Identificação da Obra hoje existente no local, cujo 

tamanho e informações encontram-se incompletas e, em desacordo com a Resolução nº 250, de 

16/12/1977, solicitando que contenham as informações necessárias a qualquer obra pública. 

Projeto de Resolução Nº 001/2021, de 13 de outubro de 2021, de autoria do vereador Agnaldo Teles 

Magno – que Outorga o Título Honorífico de “Cidadão de Prainha” ao Senhor Madornes Alves da 

Costa, pelos seus relevantes serviços prestados em favor do Município de Prainha. 
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