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Pauta da 53ª Sessão Ordinária do 1º Biênio da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de 

Prainha, a ser realizada no dia 18.05.2022 

ORDEM DO DIA:  

Requerimento nº 015/2022 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo em 

caráter de urgência a contratação de um profissional técnico de enfermagem para a comunidade 

Ipiranga, rio Guajará, zona rural do município de Prainha-PA.  

Requerimento nº 016/2022 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo a 

construção 01 (um) Posto de saúde na comunidade Ipiranga, localizada na região do Guajará, no 

município de Prainha-PA.  

Requerimento nº 012/2022 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha requerendo a 

aquisição de 05 (cinco) ventiladores e 02 (dois) jogos de panelas para a Casa de Apoio de Saúde de 

Prainha, no município de Santarém-PA.  

Requerimento nº 013/2022 de autoria do vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha requerendo a 

construção de Matadouro na comunidade Mucambo, região do Itamucuri, zona rural do município de 

Prainha-PA.  

Requerimento nº 018/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja 

encaminhado ao Exmo. Sr. Davi Xavier de Moraes, 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 a maior brevidade possível, quais providências estão sendo 

tomadas com vistas a aplicação de penalidades às empresas, que realizaram os trabalhos de melhorias 

na Escola M. São Tomé, a mais ou menos, 01 mês e meio, considerando que os trabalhos de pintura 

ocorreram no último mês de abril-2022, e, os problemas já estão todos apostos, novamente.  

Requerimento nº 020/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja 

encaminhado ao Exmo. Sr. Davi Xavier de Moraes, com cópia para a Sra. Narley Sagia Azevedo Dib, 

Secretária M. de Educação, em exercício e Sr. Abraão Nascimento, Secretário M. de Saúde, 

solicitando que seja informado a esta Casa Leis, com a maior brevidade possível, informações acerca 

de algumas questões dentro da área da educação e da saúde, que podem estar acontecendo, bem como 

que possam apresentar, as providências que estão sendo tomadas pelo executivo municipal, com 

vistas a resolução de tais situações, caso seja, de conhecimento dos mesmos, considerando tratar-se 

de informações que já se tornaram públicas e tem causado indignação e descontentamento entre os 

moradores da comunidade Lago Maçaranduba. 

Requerimento nº 002/2022 de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz requerendo a 

revitalização da praça municipal Argemiro Corrêa Lima, com implantação de equipamento de 

ginastica em material inox e luminárias em led, para a referida praça, na sede do município.  
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Requerimento nº 012/2022 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira solicitando o 

levantamento da rua Santa Maria, sendo os trechos da 25 de janeiro à 14 de julho, que não estão 

asfaltados na Margem Direita do município.  

Requerimento nº 013/2022 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira solicitando o Sistema 

de Abastecimento e tratamento de água, no bairro do Novo Planalto, em Santa Maria do Uruará, neste 

município.  

Requerimento nº 018/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha solicitando 

audiência pública para tratar do Sistema de Abastecimento de Água – COSANPA no município de 

Prainha, a mesma teria os seguintes temas, como pauta: A falta de água; qualidade da água fornecida; 

manutenção no sistema de distribuição da água; expansão da rede para outros bairros e retomada da 

obra do sistema de abastecimento iniciado no ano de 2012.  

Parecer nº 002/2022, de 16 de maio de 2022 – Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final – 

Assunto: Projeto de Lei nº 001-2022 que dispõe sobre a alteração da redação do anexo II da lei nº 30, 

de 28 de dezembro de 2011 e dá outras providências.  

Parecer nº 003/2022, de 16 de maio de 2022- Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final – 

Assunto: Projeto de Lei nº 001-2022 que dispõe sobre a obrigatoriedade de as agências bancárias 

instaladas no município de Prainha disponibilizarem um funcionário para atendimento aos idosos e 

às pessoas com deficiência (PCD) junto aos terminais de atendimento.  
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