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Pauta da 65ª Sessão Ordinária do 1º Biênio da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de 

Prainha, a ser realizada no dia 18.10.2022 

ORDEM DO DIA:  

Requerimento nº 07/2022 de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz solicitando que seja 

enviado a esta Casa, Projetos concernentes a vitalização e reconstrução de casas que foram atingidas 

pelas enchentes nas áreas alagadiças e periféricas no entorno da cidade, como também as ruas e pontes 

que dão acesso a essas casas que estão em situação precária em nosso município.  

Requerimento nº 008/2022 de autoria do vereador Ozires Miranda Queiroz solicitando a construção 

de uma escola com duas salas de aula, copa, cozinha, na região de terra firme na comunidade de 

Chicantã.  

Requerimento nº 028/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos solicitando que seja 

encaminhado ao Prefeito Municipal de Prainha, Davi Xavier de Moraes, que se digne a apresentar a 

esta casa de leis, o atual estágio do Plano Municipal de Saneamento Básico o Município de Prainha.  

Requerimento nº 029/2022 de autoria do vereador Elias Ferreira Campos solicitando que seja 

encaminhado ao Sr. Albertino Menezes, Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, a fim 

de que apresente, a esta casa de leis, respostas aos questionamentos, de forma que, como 

representantes do povo, possamos vislumbrar a gestão que ocorre, no atual momento, na referida 

Secretaria, com vistas a impulsionar o desenvolvimento da Cultura e do Turismo em nosso município.  

Requerimento nº 017/2022 de autoria da vereadora Helenilce Guedes Pereira que solicita a reforma 

da casa de trapiche, na comunidade da Pirisca – região do Itamucuri, Margem Direita, neste 

município.  

Requerimento nº 028/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha solicitando 

informações acerca da etapa do processo de Municipalização do Trânsito no Município de 

Prainha/PA.  

Requerimento nº 029/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha solicitando que 

seja encaminhado expediente com cópia deste requerimento ao Secretário Municipal de Saúde Sr. 

Abraão Pereira do Nascimento solicitando informações de competência da própria secretaria.  

Requerimento nº 016/2022 de autoria do vereador Enoc Pereira do Nascimento solicitando a 

construção de uma ponte em madeira 80 metros de comprimento por 01 metro e meio de largura, na 

comunidade de Teixeira, região do Cuçari, Prainha/PA.  

Requerimento nº 005/2022 de autoria do vereador Orivaldo Oliveira Ferreira solicitando que seja 

encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Estado do Pará 

– SEDOP, que se digne a apresentar a esta casa de leis, informações a respeito da cota do asfalto 

destinado ao Município de Prainha, através do Programa Asfalto por todo Pará.  
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