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Pauta da 28ª Sessão Ordinária do 1º Biênio da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de 

Prainha, a ser realizada no dia 17.11.2021 

Requerimento nº 027/2021, de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha requerendo a 

Mesa Diretora deste Poder encaminhe ao Sr. Carlindo Pereira Júnior – Gerente de relacionamento 

com Cliente, convidando-o para participar como parte importante de Audiência Pública, na 

comunidade de Vista Alegre do Cupim – região de colônia do Município de Prainha, data a ser 

marcada pela Mesa Diretora, a fim de tratar das constantes quedas de energia na Vila de Vista Alegre 

do Cupim, quanto em toda a região da Margem Esquerda do Município.  

Requerimento nº 029/2021, de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha requerendo a 

Mesa Diretora deste Poder encaminhe ofício ao Secretário Municipal de Saúde – Sr. Abraão Pereira 

do Nascimento, solicitando informações referente ao caso do Jovem Fernando Junior de Oliveira 

Moraes, que sofreu um acidente na sede do Município, coletando informações, diretamente da 

Secretaria Municipal de Saúde e/ou os Órgãos a que couber. 

Requerimento nº 028/2021, de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que, 

ouvido o soberano Plenário, seja este votado e encaminhado ao Sr. Dimas Castro Guimarães Filho, 

Secretário M. de Obras, Viação e Urbanismo do Município de Prainha, para que disponibilize a esta 

Casa de Leis e a sociedade em geral, com a maior brevidade, cronograma de coleta de lixo, constando 

dias e horários da coleta de lixo urbano, nas vias de nossa cidade, de modo que os moradores possam 

ter um melhor controle dessas informações e, com isso, se programem com maior precisão e, evitando 

que as mesmas coloquem lixo em dias que o carro não vai passar para fazer a retirada e/ou até mesmo, 

coloquem após o horário marcado.  

Requerimento nº 032/2021, de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo 

a recuperação e melhoria em todas as ruas do bairro da Paz, sede do município de Prainha/PA.  

Requerimento nº 033/2021 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo a 

manutenção e reestabelecimento da iluminação pública no bairro da Paz. 

Requerimento Conjunto nº 020/2021, de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos, Ozires 

Miranda Queiroz, José Benedito da Silva Furtado e Hugo Roberto Rebelo Rocha requerendo 

que, ouvido o soberano Plenário, seja este votado e encaminhado ao Sr. Davi Xavier de Moraes, 

Prefeito Municipal de Prainha, para que, se digne determinar à Secretaria competente, a realizar a 

colocação de aterro em área alagadiça, e toda a extensão dessas áreas, de modo que seja feito até a 

última casa, em cada uma das ruas aqui citadas, ainda neste ano, em trecho das Ruas Magalhães 

Barata, Manoel Alvarenga, Nossa Senhora das Graças e Rua Emanoel Miranda, ambas no Bairro 

Liberdade, assim como determinar à Defesa Civil que realiza um levantamento para avaliar quantas 

casa encontram-se danificadas por conta das enchentes e precisam ser levantadas e possam tomar 

essas providências, uma vez que no período de inverno é grande o sofrimento dos moradores dessas 

ruas, que sofrem com alagamentos, com gastos que fogem aos seus orçamentos, uma que precisam 

fazer pontes improvisadas, muitas delas sem segurança, que acabam por colocar as suas vidas e de 

mailto:cmpprainha@gmail.com


 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA 

 

Página 2 de 2 
Avenida Coatá, Nº 500, Bairro São Sebastião | CEP: 68130-000 | Prainha - Pará. 

CNPJ/MF: 10.220.671/0001-11 | E-mail: cmpprainha@gmail.com 

seus familiares em risco, além do contato diário com realidades desumanas, como o caso de 

moradores que já tomaram choque de peixe-elétrico, ferroada de arraia e até mesmo contato com 

cobras.  
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