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Pauta da 40ª Sessão Ordinária do 1º Biênio da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de 

Prainha, a ser realizada no dia 18.02.2022 

ORDEM DO DIA:  

Requerimento nº 001/2022 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno solicitando recuperação 

de uma lancha, que encontrasse no pátio da U.M.S. Wilson Ribeiro. 

Requerimento nº 003/2022 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha requerendo que 

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

ao órgão competente um sistema de distribuição e abastecimento de água no bairro Muruca, 

comunidade de Mucambo, margem direita do município. 

Requerimento nº 003/2022 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira solicitando a 

construção de sistema de abastecimento de água com a capacidade para 40.000 (quatrocentos mil 

litros) na comunidade Beira Rio, margem direita do município.  

Requerimento nº 004/2022 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira solicitando a 

construção de uma escola com 04 (quatro) salas de aula, 01 (uma) cozinha com cantina e 02 (dois) 

banheiros na comunidade Beira Rio, margem direita do município. 

Requerimento nº 003/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja 

ao Exmo. Sr. Davi Xavier de Moraes – Prefeito Municipal de Prainha, com cópia ao Sr. Arnoudo 

Pereira Pingarilho – Secretário M. de Produção, solicitando que informe a esta Casa de Leis, quais 

são os equipamentos pertencentes a citada secretaria, destinados exclusivamente, para atendimento 

ao pequeno produtor rural de nosso Município, bem como, que apresente a esta Casa de Leis, dentro 

dos prazos regimentais, o Cronograma de Atendimento a serem feitos para todo o ano de 2022, 

citando: nome da comunidade, nome completo do pequeno produtor rural que será contemplado com 

o serviço, dia, mês, total de horas dispendidas por produtor, assim como demais informações que 

julgar pertinentes a esta demanda, a fim de proporcionarmos transparência e isonomia a esta 

atividade, que é de real interesse do município.  

Requerimento nº 004/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja 

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

dos prazos regimentais, à Câmara de Vereadores, aos cuidados deste vereador, a Relação de todas as 

obras realizadas a partir de janeiro/2021 e as estão em andamento no Município de Prainha, sejam 

elas de construção, reformas e/ou manutenção, constando as seguintes informações: Identificação da 

Obra detalhamento, local onde foi construída ou que está sendo feita, data de início e de término da 

mesma, se a obra realizada em parceria com a comunidade ou somente com recursos próprios e/ou 

de convênios ou repasses federais e estaduais, tomando como base a Lei de Acesso à informação nº 

12.527, de 18/11/2011.  

mailto:cmpprainha@gmail.com


 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA 

 

Página 2 de 3 
Avenida Coatá, Nº 500, Bairro São Sebastião | CEP: 68130-000 | Prainha - Pará. 

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

Requerimento nº 003/2022 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo a 

construção de uma escola com 03 (três) salas de aulas, na Comunidade Santo Antônio, localizada no 

Rio Tamuataí, zona rural do município de Prainha/PA.  

Requerimento nº 004/2022 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo a 

construção de uma escola com 03 (três) salas de aula, na Comunidade Acara-Açu, localizada na Zona 

Rural do município de Prainha/PA. 

Requerimento Conjunto nº 003/2022 de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos, Ozires 

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

Rebelo Rocha requerendo que seja encaminhado à Mesa Diretora desta Casa de Leis, a fim de que 

oficie a Secretaria M. de Educação, tomando como parâmetro a Lei nº 12.527, de 18.11.2011, para 

que envie a esta Câmara Legislativa, aos cuidados dos signatários deste, as seguintes informações, 

dentro dos prazos regimentais, referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – 

PNATE. 

Requerimento Conjunto nº 006/2022 de autoria dos vereadores Ozires Miranda Queiroz, José 

Benedito da Silva Furtado, Elias Ferreira Campos requerendo que seja encaminhado com urgência 

esta proposição ao Exmo. Sr. Davi Xavier de Moraes – Prefeito Municipal de Prainha, informando 

que tivemos em visitas em alguns ramais e estradas do nosso município e constamos os mesmos em 

péssimas condições de trafegabilidade. 

Requerimento Conjunto nº 008/2022 de autoria dos vereadores Agnaldo Teles Magno, Enoc 

Pereira do Nascimento e Sebastião Góes Furtado Filho requerendo que seja encaminhado através 

da Mesa Diretora, Ofício Convite ao Sr. Francisco de Sousa – Superintende do Incra SR30 Santarém, 

convidando-o a participar de uma importante reunião no Distrito de Boa Vista do Cuçari, no dia e 

hora a determinar pela Mesa Diretora deste Poder, com o objetivo de prestar informações e 

esclarecimentos sobre o assentamento rural e projetos. 

Requerimentos Conjunto nº 009/2022 de autoria dos vereadores Sebastião Góes Furtado Filho 

e Hugo Roberto Rebelo Rocha solicitando a construção de uma escola com 06 (seis) salas de aula, 

01 (uma) secretaria, 01 (uma) cozinha com cantina e 02 (dois) banheiros, na comunidade da Pirisca, 

região do Itamucurí, neste município. 

Requerimento Conjunto nº 010/2022 de autoria dos vereadores Hugo Roberto Rebelo Rocha e 

Sebastião Góes Furtado Filho requerendo que seja oficializado ao Exmo. Sr. Davi Xavier Moraes – 

Prefeito Municipal de Prainha e ao Ilmo. Sr. Edson Guerra Azevedo Costa – Secretário M. de 

Educação, a solicitação de construção de escola com 02 (duas) salas de aula na localidade de Poço 

Azul – região de Itamucurí, margem direita, deste município.  

Requerimento Conjunto nº 011/2022 de autoria dos vereadores Helenilce Guedes Pereira, Elias 

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

Rebelo Rocha requerendo que seja encaminhado à Mesa Diretora desta Casa de Leis, a fim de que 

oficie o Secretário municipal Ebson Mendes Barbosa, para que apresente aos nobres vereadores, as 
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informações abaixo descritas, relativas ao total de 138 toras de madeiras apreendidas pela SEMMA, 

no ano de 2021, na Comunidade Barro Branco, neste município, justificando a nossa solicitação, com 

base na Lei de Acesso a Informação nº 12.527, de 18.11.2011. 
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