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Pauta da 60ª Sessão Ordinária do 1º Biênio da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de 

Prainha, a ser realizada no dia 19.08.2022 

ORDEM DO DIA:  

Requerimento nº 024/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos requerendo que seja 

providenciado a colocação de aterro, aproveitando o período de verão, em áreas alagadiças, em toda 

a extensão que possuem essa características, nas vias identificadas, de modo que as famílias que ali 

residem, consigam viver com maior dignidade e melhor qualidade de vida, uma vez que durante o 

inverno, há pessoas andando dentro d’água, correndo riscos de sofrerem acidentes, ressaltando que 

essa demanda já fora tratada no exercício de 2021, através de requerimento, endereçado ao ilustre 

Prefeito Municipal, que se comprometeu, perante a este vereador, assim como aos moradores das vias 

ditadas. 

Requerimento nº 012/2022 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento solicitando o 

empiçarramento de 12 km de ramal que liga a comunidade de Paraíso até a estrada principal e 

manutenção do Aterro da Baixinha, região do Cuçari, Prainha/PA.  

Requerimento nº 013/2022 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento solicitando o 

empiçarramento de 02 km na via principal da Comunidade Ribanceira, região do Cuçari/PA.  

Requerimento nº 021/2022 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo a 

construção de uma escola na comunidade monte Carmelo, localizada na região do Alto Rio Guajará, 

zona rural do município de Prainha/PA.  

Requerimento nº 022/2022 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo que 

a Mesa Diretora desta Casa de Leis que oficialize a pedido de informação ao Poder Executivo, 

destinado à Secretaria de Obras – solicitando a relação dos funcionários que conduzem todos os tipos 

de veículos da respectiva secretaria, com a descrição da habilitação (CNH – Carteira Nacional de 

Habilitação) para conduzir tais veículos.  

Requerimento nº 023/2022 de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado requerendo que 

a Mesa Diretora desta Casa de Leis que oficialize a pedido de informação ao Poder Executivo, 

destinado à Secretaria de Meio Ambiente – solicitando relatório com informações sobre a destinação 

da madeira apreendida no Distrito de Boa Vista do Cuçari, município de Prainha, que deveria ter sido 

utilizada para a manutenção e/ou construção de pontes, trapiches e obras afins.  

Requerimento nº 004/2022 de autoria do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira solictando um 

cronograma  e planejamento de recuperação de vias públicas da margem direita do Município de 

Prainha/PA.  

Parecer nº 005/2022 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que vota pela 

APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 004/2022 de autoria do Poder Executivo que dá nome a Unidade 

de Ensino construída na Comunidade Cupim de Baixo, Zona rural do município de Prainha, que 

colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.  
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Projeto de Lei nº 04, de 11 de julho de 2022, Que dá nome a Unidade de Ensino construída na 

Comunidade Cupim de Baixo, Zona Rural do Município de Prainha que fica denominada “Edson 

Guerra Azevedo Costa.  

Parecer nº 006/2022 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que vota pela 

APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 001/2022 de autoria do Poder Legislativo que Dispõe sobre o 

Plano municipal de prevenção, repressão ao tráfico de drogas e ao uso indevido de substâncias 

entorpecentes e dá outras providências, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade.  

Projeto de Lei Municipal nº 001/2022, de 10 de maio de 2022 que Dispõe sobre o Plano Municipal 

de Prevenção, Repressão ao tráfico e ao uso indevido de substâncias entorpecentes e dá outras 

previdências.  
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