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PAUTA DA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA NA COMUNIDADE 

PATUATEUA ZANA RURAL INHANGAPI-PA 
  
O Presidente da Câmara Municipal de Inhangapi, Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, informa a pauta da Sessão Legislativa Itinerante realizada na 
Comunidade Patauateua, zona rural deste Município, no dia 13 de novembro de 2019.  
 
 Pauta da reunião: 
 

• Expediente 
 

✓ Não há expediente. 
 

• Ordem do Dia: 
 

✓ Requerimento de nº 042/2019, de autoria do vereador Denílson 
Souza, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da Secretaria 
responsável seja construída uma área de recreação na Escola 
Municipal de Patauateua, uma vez que, a Escola não possui a referida 
área, e os alunos utilizam o pátio da mesma para recreação. 

  
✓ Requerimento de nº 043/2019, de autoria do vereador Denílson 

Souza, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da Secretaria 
responsável seja realizado serviços de reforma na Ponte que liga a 
comunidade Patauateua a Vila Saudade sob o igarapé Saudade, visto 
que, a mesma encontra-se deteriorada. 
 

✓ Requerimento de nº 044/2019, de autoria do vereador Denílson 
Souza, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, pavimentação asfáltica 
com drenagem e meio-fio na PA 420 no perímetro da Vila Arraial do 
Carmo zona rural deste Município. 

 
✓ Requerimento de nº 045/2019, de autoria do vereador Denílson 

Souza, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, serviços de revitalização 
na Praça da vila Patauateua. 

 
✓ Requerimento de nº 046/2019, de autoria do vereador Denílson 

Souza, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, pavimentação asfáltica 
com drenagem e meio-fio nas Vias públicas da Comunidade 
Maracanã.  

 
✓ Requerimento de nº 047/2019, de autoria do vereador Denílson 

Souza, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, pavimentação asfáltica 
com drenagem e meio-fio nas Vias públicas da Comunidade Cumaru.  
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✓ Requerimento de nº 048/2019, de autoria do vereador Denílson 

Souza, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, pavimentação asfáltica 
com drenagem e meio-fio nas Vias públicas da Comunidade 
Catarina.  

 
✓ Requerimento de nº 049/2019, de autoria do vereador Denílson 

Souza, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, pavimentação asfáltica 
com drenagem e meio-fio nas Vias públicas da Comunidade 
Cachoeirinha.  

 
✓ Requerimento verbal de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, 

solicitando ao poder Executivo, que analise as possibilidades de 
reformar o posto policial na Vila Patauateua e reutilizar o mesmo 
para funcionamento público, ou se necessário demolir o referido 
prédio, uma vez que, com sua desativação o mesmo está sendo usado 
para consumo de entorpecentes e prostituição. 

 
 
         Câmara Municipal de Inhangapi, 13 de novembro de 2019. 

 
                   
 

_________________________ 
Raimundo Moura Amorim 

Presidente CMI- Biênio 2019 a 2020 
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