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Pauta da 42ª Sessão Ordinária do 1º Biênio da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de 

Prainha, a ser realizada no dia 22.03.2022 

ORDEM DO DIA:  

Requerimento nº 006/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos. Solicitando dentro 

dos prazos regimentais, à Câmara de Vereadores, aos cuidados deste vereador, os motivos pelos quais 

os contratos de prestação dos serviços contratados pelo município de Prainha, não estarem sendo 

publicados no Mural do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, juntamente com seus 

respectivos processos licitatórios, facilitando o acesso à informação. 

Requerimento nº 007/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos. Solicitando a 

localização do rolo compactador do município, tendo em vista que não adianta só jogar barro nos 

buracos das vias públicas do município, é fundamental realizar a compactação nos serviços de tapa 

buraco, o que permite maior eficiência nos serviços prestados, diminui o desperdício de dinheiro 

público com carradas e carradas de barro e areia, gasto com combustíveis e pessoal. 

Requerimento nº 004/2022 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha. Solicitando a 

perfuração e construção de um Poço Artesiano, na Comunidade Santo André, região do Curuá–Una/ 

Pacoval, município de Prainha/PA. 

Requerimento nº 005/2022, de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha. Requerendo-

lhe a implantação de um microssistema de abastecimento de água na comunidade Paraíso, região de 

Itamucurí, zona rural do município de Prainha/PA. 

Requerimento nº 007/2022 de autoria do Vereador José Benedito da Silva Furtado. Requerendo-

lhe a reforma e ampliação da Praça de Lazer da comunidade Santíssima Trindade, localizada no rio 

Tamuatai, zona rural do município de Prainha/PA. 

Requerimento nº 008/2022 de José Benedito da Silva Furtado. Requerendo-lhe a reforma, 

ampliação e construção de muro da E.M.E.I.F. Senador Jarbas Gonçalves Passarinho, localizada na 

Vila do Jatuarana, PA – 254, zona rural do município. 

Requerimento nº 004/022 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha. Solicitando a 

construção de nova ponte em madeira na localidade denominada ponte do Petrópolis, nesta cidade. 

Requerimento nº 006/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha. Solicitando o 

levantamento perimetral de postes que estão comprometidos e com isso, a imediata substituição dos 

mesmos. Localizados nas ruas: trav. dos Mártires – bairro Açaizal; rua Manoel Miranda – bairro 

Liberdade; e rua Barão do Rio Branco com a Lauro Sodré, nesta cidade – Região do Ipanema, zona 

rural do município de Prainha/PA. 
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