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Pauta da 48ª Sessão Ordinária do 1º Biênio da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de 

Prainha, a ser realizada no dia 27.04.2022 

ORDEM DO DIA:  

Requerimento nº 007/2022 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira solicitando a 

manutenção da iluminação pública do Distrito de Santa Maria do Uruará, neste município.  

Requerimento nº 008/2022 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira solicitando a 

Ordenação, Manutenção e Elaboração de Plano de Ação para reorganização do espaço de Cemitério 

– Santa Maria do Uruará, neste município.  

Requerimento nº 014/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha solicitando 

Audiência Pública para tratar da segurança Pública em nosso município, desta forma o tema sugerido 

é: “Segurança Pública, uma responsabilidade de todos”. A mesma teria como objetivo principal: 

Discutir alternativas para melhorar a segurança pública e combater o índice de criminalidade em 

nosso município.  

Requerimento nº 016/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha solicitando o 

Projeto Arquitetônico e Orçamentário de uma quadra poliesportiva, com estrutura em alvenaria, laje, 

cobertura metálica, banheiros e refeitório, para que seja implantado em terreno de várzea, 

precisamente na comunidade São Francisco/Furinho, rio Uruará, neste município.  

Requerimento nº 009/2022 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha requerendo 

Aterro na área da Baixinha, localizada na Comunidade Paraíso, região do Itamucuri, zona rural do 

município de Prainha.  

Requerimento nº 010/2022 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha requerendo 

Aterro na Estrada que dá acesso a localidade de Poção região do Itamucuri, zona rural do município 

de Prainha.  

Requerimento nº 009/2022 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo a 

construção de uma escola na comunidade Monte Sião – Anema de Baixo, rio Anema, localizado na 

Zona Rural do município de Prainha/PA.  

Requerimento nº 010/2022 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo a 

construção de uma ponte, medindo 300 (trezentos) metros, na Vila Canaã, localizada no rio Vira 

Sebo, zona rural do município de Prainha/PA.  

Requerimento nº 001/2022 de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz requerendo o 

fornecimento dos materiais relacionados em anexo, para serragem de madeira (tábuas) para a 

passarela do igarapé do Pau Furado, na comunidade de Chicantã.  
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Requerimento nº 002/2022 de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz solicitando redutor 

de velocidade (lombada) e faixa de pedestres nos seguintes locais: nas proximidades da Escola José 

Alfredo Hage à Nova Praça na trav. Benjamin Constant e faixa de pedestres nas proximidades da 

Creche São Tomé na Tv. Curuá do Sul 

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

construção de 01 (uma) escola com 01 (uma) sala de aula, 01 (um) banheiro e 01 (um) refeitório, na 

comunidade de Pracubal de Baixo, região do Cuçari.  

Requerimento nº 009/2022 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento requerendo a 

construção de 01 (uma) escola com 01 (uma) sala de aula, 01 (um) banheiro e 01 (um) refeitório, na 

comunidade do Igarapé do Cuçari, região do Cuçari.  

Requerimento nº 015/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja 

encaminhado ao Sr. Davi Xavier de Moraes, Prefeito Municipal, com cópia a Sra. Narley Sabia 

Azevedo Dib, Secretária M. de Educação, em exercício, solicitando que seja encaminhado à esta Casa 

de Leis, respostas aos questionamentos abaixo citados, referente a distribuição da Merenda Escol no 

município de Prainha, como formar de prestarmos contas à nossa população, em especial das 

comunidades ribeirinhas e de colônia, que reclamam de tratamento desigual, quando da distribuição 

desse benefício aos alunos.  

Requerimento nº 003/2022 de autoria do vereador Ewerton Pacheco Jardim requerendo a 

recuperação das ruas asfaltadas do distrito de Santa Maria do Uruará, Margem direita do município.  

Requerimento Conjunto nº 016/2022 de autoria dos vereadores Elias Ferreira Campos e 

Helenilce Guedes Pereira requerendo que seja encaminhado a Sra. Narley Sagia Azevedo Dib, 

Secretária M. de Educação, em exercício, convidando-a a se fazer presente na Câmara de Vereadores, 

dentro dos prazos regimentais, preferencialmente no turno matutino, para participar de audiência 

pública, a fim de apresentar, ao Poder legislativo, explicações acerca do transporte escolar no 

município de Prainha 
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