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PAUTA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA 2º PERÍODO 

  

O Presidente da Câmara Municipal de Inhangapi, Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, informa a pauta da 10ª Reunião Ordinária 2º Período do Terceiro ano Legislativo, da 
Décima Oitava Legislatura da Câmara Municipal de Inhangapi, 23 de outubro de 2019.  
 
 Pauta da reunião: 

• Expediente 
 

✓ Comunicado Nº 080/2019-CMI (A Leila Freira, Secretaria de Estado de 
Educação, solicitação de resposta referente ao of. 042/2019-CMI) 

 
 

• Ordem do Dia: 
 

✓ Requerimento de nº 035/2019, de autoria do vereador Mauro Leite, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que estude as possibilidades de 
construir uma Praça de Lazer na Vila Cachoeira, uma vez que, a referida 
comunidade tornou-se parte do Município e não possui uma área para 
lazer. 
 

✓ Requerimento de nº036/2019, de autoria do vereador Mauro Leite, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da secretaria responsável 
seja instalada iluminarias em três portes de iluminação pública na 
comunidade Saudade no Ramal do Barranco.  

 
✓ Requerimento de nº 037/2019, de autoria do vereador Marcus Costa, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, ampliação da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental de Jundiaí, com a construção de mais uma sala de aula 
e uma área de recreação.  
 

✓ Requerimento de nº039/2019, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo, que seja feito 
serviços de proteção na Orla do igarapé de Petimandeua, uma vez que, com 
a chegada do inverno é grande o açoramento, e com os buracos existentes 
no mesmo pode causar acidentes.  

   
✓ Projeto Decreto Legislativo nº003/2019, de autoria do vereador Dacivaldo 

Ferreira, que dispõe sobre conferir aos Ex servidores da Câmara de 
Inhangapi Honraria, pelos bons préstimos ao serviço público. 
 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Inhangapi, 23 de outubro de 2019. 
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