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Pauta da 47ª Sessão Ordinária do 1º Biênio da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de 

Prainha, a ser realizada no dia 26.04.2022 

ORDEM DO DIA:  

Requerimento nº 005.2022 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira solicitando a 

construção de Sistema de Abastecimento de água, no bairro do São Francisco, Margem Direita do 

Município.  

Requerimento nº 006.2022 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira solicitando a 

construção de uma escola com 04 (quatro) salas de aula, 01 (uma) secretaria, 01 (uma) cozinha com 

cantina e 02 (dois) banheiros, na Comunidade de São Paulo, Município de Prainha.  

Requerimento nº 003.2022 de autoria do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira requerendo 

audiência pública em caráter de urgência, urgentíssima para a discussão do tema: “O papel do 

Município de Prainha junto a Empresa Equatorial Energia e a falta de instalações necessárias para o 

uso de energia em domicílio rural da região de Santa Maria do Uruará”, do município de Prainha.  

Requerimento nº 011.2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja 

encaminhado ao sr. Davi Xavier de Moraes, Prefeito Municipal de Prainha, para que determine a 

secretaria competente, para que se digne a solucionar a situação dos profissionais Mototaxistas, que 

prestam serviço na sede do município, no sentido de que seja estudada a possibilidade de 

disponibilização, de dois novos pontos de parada fixa, para que os mesmos possam ter esses pontos 

definidos, facilitando o acesso do passageiro, assim como permitirá que os mesmos tenham uma 

maior economia de combustível e, também, qualidade de vida uma vez, que, atualmente, da maneira 

como está, os mesmos só estão com um ponto fixo, no caso, o da Avenida Augusto Montenegro, nas 

proximidades da Escola de Ensino fundamental Pretextato da Costa Alvarenga, o que tem provocado 

desgastes nos seus veículos e estresse.  

Requerimento nº 014.2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja 

encaminhado ao sr. Davi Xavier de Moraes, Prefeito Municipal de Prainha, com cópia para a Sr.ª. 

Narley Sagia Azevedo Dib, Secretária M. de Educação, em exercício, do Município de Prainha, 

solicitando que seja informado a esta Casa de Leis, com maior brevidade possível, endereço de todos 

os locais de armazenamento de merenda escolar no município de Prainha, horário de funcionamento 

e nomes de todos os funcionários, que prestam serviço nesses locais, inclusive com carga horária 

diária de trabalho dos mesmos, se labutam de segunda a sexta, ou, também aos finais de semana, 

considerando a importância de se manter vigilância constante a esses locais, como forma de inibir 

práticas lesivas ao erário público.  

Requerimento nº 013.2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha solicitando a 

construção de um Sistema de distribuição e abastecimento de água com a capacidade para 40 
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(quarenta) mil litros na Comunidade Vila Nova – Cupim de Baixo, colônia do município de Prainha-

Pará.  

Requerimento nº 015.2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha requerendo 

que seja encaminhado ao Sr. Abrão Pereira do Nascimento – Secretário M. de Saúde solicitando o 

FUMACÊ na sede do Município, bem como nos Distritos de Santa Maria do Uruará, Boa Vista do 

Cuçarí, Pacoval e nas comunidades de Jatuarana e Vista Alegre do Cupim, neste município.  
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