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Pauta da 45ª Sessão Ordinária do 1º Biênio da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de 

Prainha, a ser realizada no dia 24.03.2022 

ORDEM DO DIA:  

Requerimento nº 009/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha que solicita 

providencias quanto o lixão na comunidade de Vista Alegre do cupim, nesta cidade. 

Requerimento nº 010/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha, que solicita 

providencias junto ao setor competente, para que sejam executadas melhorias e manutenção na 

estrada que liga o aterro liberdade do rio javari – colônia de baixo a comunidade de vila nova.  

Requerimento nº 011/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha, que solicita 

informações quanto a municipalização do trânsito. 

Requerimento nº 012/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha, que solicita a 

construção de um sistema de abastecimento de agua com capacidade para 40 mil litros de agua na 

comunidade Vista Alegre do Cupim. 

Requerimento nº 005/2022 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento que solicita uma 

construção de um microssistema de abastecimento de água na comunidade de Ipanema, margem 

direita. 

Requerimento nº 006/2022 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento que solicita uma 

escola com duas salas de aula, refeitório e secretaria na comunidade de Ribanceira, Cuçari. 

Requerimento nº 007/2022 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento que solicita a 

aquisição de um motor agrícola para a região de Itamucurí. 

Requerimento nº 002/2022 de autoria do vereador Sebastião Góes Furtado Filho que solicita a 

criação de uma feira de agricultores e pescadores no Distrito de Boa Vista do Cuçarí. 

Requerimento nº 003/2022 de autoria do vereador Sebastião Góes Furtado Filho que solicita a 

construção de elevado para caixa d’água da comunidade da Pirisca. 

Requerimento nº 012/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos que solicita a 

recuperação do Posto de Saúde da Comunidade Vila Canaã, no Vira Sebo, cuja estrutura encontra-se 

abandonada, tomada por cabas, sem qualquer possibilidade de uso por parte dos profissionais que ali 

residem. 

Requerimento nº 013/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos que solicita a 

recuperação de ponte na comunidade de vila Canaã, no Vira Sebo, cuja estrutura-se comprometida, 

dificultando a acessibilidade dos moradores. 
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Requerimento conjunto nº 013/2022 de autoria dos vereadores Elias Campos, Helenilce Guedes 

Pereira, Ewerton Pacheco Jardim, a solicitação de reformulação de Regimento Interno desta Casa 

de Leis. 

Requerimento conjunto nº 014/2022 de autoria dos vereadores Hugo Roberto Rebelo Rocha e 

Sebastião Góes Furtado Filho que solicita o empiçarramento de trecho entre as comunidades 

Pirisca-Mucambo, com pouco mais de um quilometro, na região do Itamucurí. 

Requerimento conjunto nº 015/2022 de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos e Ozires 

Miranda Queiroz que solicita a manutenção em toda extensão do Ramal do Acari, que dá acesso a 

Comunidade de mesmo nome, assim como, viabilizar a trafegabilidade aos moradores que residem 

nas comunidades Pitanga e Xicantã. 
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