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PAUTA DA 63ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º BIÊNIO DA 20ª LEGISLATURA 

A SER REALIZADA NO DIA 21/09/2022 

 

 

ORDEM DO DIA:  

 

 Requerimento nº 014/2022, de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira – 

solicitando limpeza das ruas do Distrito de Santa Maria do Uruará, margem direita, 

neste município. 

 

 Requerimento nº 014/2022, de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento – 

solicitando o empiçarramento de 04 Km (quatro quilômetros) na comunidade de 

Pisa Forte, região do Cuçari, Prainha-PA. 

 

 Requerimento nº 015/2022, de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento – 

solicitando a construção de uma Pracinha, no bairro Ponta Grande, no Distrito de 

Boa Vista do Cuçari, região do Cuçari, Prainha-PA. 

 

 Requerimento nº 026/2022, de autoria do vereador José Benedito da Silva Furtado 

– requerendo providências para retirada de balsa que atendia os cubeiros, na sede 

do município de Prainha-PA, que hoje está submersa no Rio Amazonas, na frente 

da cidade. 

 

 Requerimento nº 006/2022, de autoria do vereador Ewerton Pacheco Jardim, 

solicitando a construção de uma praça no Distrito de Santa Maria do Uruará, 

margem direita do município Prainha-PA. 

 

 Requerimento nº 005/2022, de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz – 

solicitando a construção de uma ponte em madeira de lei, no igarapé da Dona 

Goiana, medindo 11 (onze) metros de comprimento por 04 (quatro) metros e 50 

(cinquenta) centímetros de largura, na região da colônia do nosso município. 

 

 Requerimento nº 006/2022, de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz – 

solicitando a contratação de transporte escolar, com máxima urgência, para atender 

alunos que estudam em uma Igreja Evangélica, na entrada do rio Jauari, região do 

Jauari, neste município. 

 

 Requerimento nº 027/2022, de autoria do vereador Elias Ferreira Campos – 

solicitando que sejam alocados recursos, no orçamento do próximo ano, para que 

seja construída uma escola, com duas salas de aula, diretoria, secretaria e copa, na 

Comunidade de Porto Franco, localizada neste município, de modo a possibilitar 

um ambiente escolar digno aos discentes e docentes que fazem uso do espaço 

escolar. 
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 Requerimento nº 008/2022, de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno – 

solicitando 1.000 (um mil) metros de fios de energia, para atender a Comunidade 

de Aparecida, Rio Purus, neste município. 

 

 Requerimento nº 009/2022, de autoria do vereador Agnaldo Teles Magno – 

solicitando 1.000 (um mil) metros de fios de energia, para atender a Comunidade 

de Vila Canaã, Rio Vira Sebo, neste município. 

 

 Requerimento CONJUNTO nº 017/2022, de autoria dos vereadores José Antônio 

Magno da Rocha e Agnaldo Teles Magno – solicitando escola com 06 (seis) salas 

de aula no Bairro Jardim Planalto, sede do município de Prainha/PA. 
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