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Pauta da 49ª Sessão Ordinária do 1º Biênio da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de 

Prainha, a ser realizada no dia 29.04.2022 

ORDEM DO DIA:  

Requerimento nº 011/2022 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha requerendo o 

aterro na área da Estrada que dá acesso a localidade Retiro, região do Itamucuri, zona rural do 

Município de Prainha/Pa.  

Requerimento nº 016/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja 

encaminhado ao Sr. Dimas Castro Filho Guimarães Filho, Secretário M. de Obras, Viação e 

Urbanismo do Município de Prainha, convidando-o a se fazer presente na Câmara de Vereadores, 

dentro dos prazos regimentais,  a fim de participar de audiência pública, preferencialmente no turno 

matutino, a fim de apresentar, ao Poder Legislativo, explicações acerca dos trabalhos da Secretaria 

pela qual responde, no momento, como exemplo, a manutenção e recuperação das vias públicas da 

sede do Município, comunidades, estradas e ramais, problemas relacionados a iluminação pública e 

outras que dizem respeito as funções de responsabilidade dessa Secretaria. 

Requerimento nº 009/2022 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira requerendo 

audiência pública, em data a ser definida, com o objetivo de tratar dos assuntos referentes à 

Iluminação Pública do Distrito de Santa Maria do Uruará, bem como convidar o Poder Executivo, 

instituições e empresas terceirizadas, inerentes à atividade, que possam prestar esclarecimentos acerca 

dos projetos de investimento e procedimentos atualmente adotados para a solução dos problemas 

inerentes ao tema supracitado.  

Requerimento nº 010/2022 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira solicitando a 

Expansão de Sistema de Abastecimento e Tratamento de água, no bairro do Bacabal, Distrito de Santa 

Maria do Uruará, neste Município.  

Requerimento nº 011/2022 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo a 

construção de Trapiche de embarque e desembarque no Distrito de Boa Vista do Cuçari, município 

de Prainha/PA.  

Requerimento nº 012/2022 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo a 

conclusão da Praça com Academia ao ar livre na comunidade de Espírito Santo – Rio Tamuataí, zona 

rural do município de Prainha/PA.  

Requerimento nº 017/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha solicitando 

audiência pública para tratar de municipalização do trânsito em nosso município, desta forma o tema 

sugerido é: “trânsito legal, uma responsabilidade de todos”. A mesma teria como objetivo principal: 

Discutir a implantação da municipalização do trânsito em nosso município.  

Requerimento nº 005/2022 de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno solicitando reforma da 

U.M.S. Wilson Ribeiro incluindo a parte elétrica, esgoto e telhado do prédio – Sede, neste município.  
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