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Pauta da 38ª Sessão Ordinária do 1º Biênio da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de 

Prainha, a ser realizada no dia 16.02.2022 

ORDEM DO DIA:  

Requerimento nº 001/2022 – de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja 

encaminhado aos Srs. Davi Xavier de Moraes – Prefeito Municipal de Prainha e Abraão Nascimento 

– Secretário Municipal de Saúde, para que possam providenciar a contratação de uma Fisioterapeuta, 

para atendimento às demandas existentes no Município de Prainha, que justificam a contratação desse 

profissional. Primeiramente, com o intuito de realizar o acompanhamento de pessoas sequeladas pelo 

COVID, que hoje, são inúmeras depois, e, não menos importante, realizar o acompanhamento e 

reabilitação das pessoas que convivem com outras doenças, tais como o Acidente Vascular Cerebral, 

conhecido popularmente como AVC, ou aqueles que necessitem de reabilitação por conta de algum 

outro problema, salientando que há demandas de pessoas que precisam, urgente, dos serviços desse 

profissional em nosso município, mas que não dispõe de recursos para pagar sessões particular.  

Requerimento nº 002/2022 – de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja 

encaminhado aos Srs. Davi Xavier de Moraes – Prefeito Municipal de Prainha e Mizael Pereira 

Fonseca, Coordenador da Defesa Civil do Município de Prainha, no sentido de que o ilustre Prefeito 

Municipal, determine à Coordenação de Defesa Civil, que apresente a esta Casa de Leis, num prazo 

de 15 (quinze) dias corridos, a contar da aprovação deste requerimento na Câmara de Vereadores, o 

Cronograma de Ações e o Plano de Contingência para os locais que possivelmente poderão ser 

afetados pelas enchentes dos nossos rios, no presente ano, incluindo a sede do município e demais 

comunidades, tomando como parâmetro aas enchentes dos anos anteriores. 

Requerimento nº 001/2022 – de autoria dos vereadores Orivaldo Oliveira Ferreira e José 

Antônio Magno da Rocha requerendo que seja encaminhado expediente a Presidente do Banco do 

Estado do Pará – BANPARÁ, a senhora Ruth Pimentel Mello, solicitando a Implantação de um Posto 

avançado de Atendimento do Banco BANPARÁ, no Distrito de Santa Maria do Uruará, Margem 

Direita, neste município.  

Requerimento nº 002/2022 – de autoria do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira requerendo que 

seja encaminhado expediente ao Exmo. Sr. Davi Xavier de Moraes – Prefeito Municipal de Prainha, 

solicitando a Reforma da E.M.F. Benedito Perna, Terra Preta do Rio Guajará, neste Município. 

Requerimento nº 001/2022 – de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo 

o estaqueamento da cerca de contenção de barranco (capim), no Rio Tamuataí, no município de 

Prainha/Pa.  

Requerimento nº 002/2022 – de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo 

a recuperação e ampliação do Posto de Saúde da Comunidade de Santíssima Trindade, localizada na 

região do Tamuataí, no município de Prainha/PA. 
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Requerimento nº 001/2022 – de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha requerendo 

que seja oficializado ao senhor Abrão Pereira do Nascimento – Secretário Municipal de Saúde para 

que envie a esta Casa de Leis um relatório de todos os pacientes que estão aguardando atendimento 

através do TFD – Tratamento Fora do Domicílio, solicito ainda que, informe as especialidades para 

cada tratamento, assim como também, que, informe quantas vagas são disponibilizadas para cada 

especialidade, mensalmente.  

Requerimento nº 003/2022 – de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha requerendo 

que seja oficializado a senhora Maria Rosa Miranda Sousa – Diretora da U.M.S Wilson Ribeiro para 

que oficialize a esta Casa de Leis, como tem sido realizado o procedimento de distribuição de senhas 

para atendimento na Unidade de Saúde Wilson Ribeiro, nesta cidade.  

Requerimento nº 001/2022 – de autoria do vereador Ewerton Pacheco Jardim solicitando a 

reforma da ponte e a construção do trapiche da Comunidade de Aparecida, rio Púrus.  

Requerimento nº 002/2022 – de autoria do vereador Ewerton Pacheco Jardim solicitando a 

construção de um microssistema de abastecimento de água na comunidade do São Paulo, Margem 

Direita do Município. 

Requerimento nº 001/2022 – de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento requerendo 

que seja oficializado ao Senhor Davi Xavier de Moraes – Prefeito Municipal de Prainha e que este 

acione o Órgão competente para que seja estudado e executado reforma no Posto de Saúde de Boa 

Vista do Cuçari, Margem Direita deste município.  

Requerimento nº 002/2022 – de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento requerendo 

que seja oficializado ao Senhor Davi Xavier de Moraes – Prefeito Municipal de Prainha o pedido de 

aquisição de uma ambulancha para atendimento de remoção de urgência de pacientes, no Distrito de 

Boa Vista do Cuçari, Margem Direita deste município. 

Requerimento nº 001/2022 – de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha requerendo 

que seja oficializado ao Exmo. Sr. Davi Xavier de Moraes – Prefeito Municipal de Prainha, a 

solicitação de ampliação de Iluminação Pública e reposição de lâmpadas e luminárias para a região 

de Itamucurí, na margem direita do município de Prainha.  

Requerimento nº 001/2022 – de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira requerendo que 

seja encaminhado expediente ao Exmo. Sr. Davi Xavier de Moraes, solicitando que o mesmo autorize 

o Serviço de Vigilância Sanitária Municipal efetue a retirada de um bando de morcegos que infestam 

o prédio do PPD/PM – Distrito de Santa Maria do Uruará, neste município. 

Requerimento nº 002/2021 – de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira requerendo que 

seja encaminhado expediente ao Exmo. Sr. Davi Xavier de Moraes, solicitando que o mesmo autorize 

o Setor de Terras da Prefeitura Municipal de Prainha se desloque até o Distrito de Santa Maria do 

Uruará, para expedição de Declaração de Posse de Terras aos produtores rurais do Distrito, neste 

município.  
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Requerimento Conjunto nº 001/2022 de autoria dos vereadores Helenilce Guedes Pereira, Elias 

Ferreira Campos, José Benedito da Silva Furtado, Ozires Miranda Queiroz e Hugo Roberto 

Rebelo Rocha requerendo que seja oficializado ao Senhor Ebson Mendes Barbosa – Secretário 

Municipal de Meio Ambiente, a implantação de um Posto de Emissão de Notas de madeiras 

transportadas intramunicipal.   

Requerimento Conjunto nº 002/2022 – de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos, Ozires 

Miranda Queiroz e José Benedito da Silva Furtado, requerendo que seja encaminhado à Mesa 

Diretora desta Casa de Leis, a fim de que se oficie a Secretaria Municipal de Educação, ressaltando 

que nosso embasamento para justificar o que, por hora, será solicitado, é a Lei nº 12.527, de 

18/11/2011, para que apresente a Casa de Leis, justificativas do porquê de duas empresas vencedoras 

ao Processo Administrativo nº 2021150401 – Pregão Eletrônico, Processo Licitatório nº 9/2021-

150401, referente a aquisição de gênero alimentício do PNAE – Programa Nacional de Alimentação 

Escolar, para os alunos da rede pública de ensino, não terem sido punidas com advertência, visto que 

as mesmas descumpriram o que preceitua o Art. 87 da Lei nº 8.666, de junho/1993, bem como, 

apresente aos vereadores que subscrevem este requerimento respostas e evidências materiais sobre os 

questionamentos. 

Requerimento Conjunto nº 004/2022 de autoria dos vereadores Ozires Miranda Queiroz, José 

Benedito da Silva Furtado, Elias Ferreira Campos, Hugo Roberto Rebelo Rocha, Helenilce 

Guedes Pereira, solicitando ao setor competente a aquisição de uma máquina de lavar roupas e uma 

central para climatizar a área de medicamentos, para o Posto de Saúde do Distrito de Boa Vista do 

Cuçari, Prainha/PA.  

Requerimento Conjunto nº 005/2022 de autoria dos vereadores Ozires Miranda Queiroz, José 

Benedito da Silva Furtado, Elias Ferreira Campos requerendo que seja encaminhado em caráter 

de urgência ao Exmo. Sr. Davi Xavier de Moraes – Prefeito Municipal de Prainha, que se digne ao 

setor competente a construção da Estrada do Ramal do KM 17, Região do Jauarí, neste município de 

Prainha/PA.  

Requerimento Conjunto nº 007/2022 de autoria dos vereadores Orivaldo Oliveira Ferreira, José 

Antônio Magno da Rocha e Agnaldo Teles Magno requerendo que seja encaminhado expediente a 

Empresa Equatorial Energia/CELPA, solicitando em caráter de extra urgência, o cadastramento de 

famílias ribeirinhas no Programa Mais Luz para a Amazônia, do munícipio de Prainha. 
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