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PAUTA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA 1º PERÍODO 

  
 
O Presidente da Câmara Municipal de Inhangapi, Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, informa a pauta da 6ª Reunião Ordinária 1º Período do Quarto ano 
Legislativo, da Décima Oitava Legislatura da Câmara Municipal de Inhangapi, 04 de 
março de 2020.  
 
 Pauta da reunião: 
 

• Expediente 
 

✓ Convite SEMED- (inauguração da Sala do Projeto AEE na Municipal Escola 
Aristides Santa Rosa) 
 

 

• Ordem do Dia: 
  
✓ Requerimento de nº 005/2020, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que estude as possibilidades de 
implantar uma academia ao ar livre juntamente com um parque infantil na 
Comunidade Quilombola de Petimandeua, haja visto que, a referida 
Comunidade fica a 16km da cidade de Inhangapi dificultando a locomoção 
dos moradores da mesma para que frequentem academias, visto que, 
maioria são idosos e adolescentes que necessitam desse benefício para uma 
melhor qualidade de vida, assim como também, as crianças anseiam por um 
ambiente de lazer.   

✓ Requerimento de nº006/2020, de autoria da vereadora Selma Pereira, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, a revitalização dos abrigos de 
passageiro (parada de ônibus) existentes no Município. 

✓ Requerimento de nº008/2020, de autoria do vereador Armando 
Cruz, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da Secretaria de 
Obras seja realizado serviço emergencial na Vicinal da Comunidade 
Livramento, Itapera e Acapuquara, aproximadamente a 400 m da PA 420, 
haja visto que, com o período de inverno as fortes chuvas estão 
comprometendo a tubulação da mesma correndo risco de interditar a 
qualquer momento. 

✓ Requerimento ao Poder Legislativo Municipal, de autoria do vereador 
Dacivaldo Ferreira,   que requeiro a este Douto Soberano Plenário da 
Câmara de Inhangapi, com o fundamento no artigo 64 inciso 8, que 
realizemos após a sessão ordinária do dia 11 de março do corrente ano, 
sessão extraordinária solene para conceder a título de homenagem as 
mulheres Inhangapienses. 
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✓ Projeto de Lei nº001/2020, de 10 de fevereiro de 2020, iniciativa do Poder 

Executivo, que dispõe sobre a criação de cargos públicos para Profissional 
de Apoio Escolar-cuidador, profissional de apoio Escolar-mediador, e 
profissional de apoio Escolar-monitor de transporte escolar, do Município 
de Inhangapi – PA e dá outras providencias. 

✓ Parecer Técnico da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentaria e de 
apoio Administrativo. 
 
 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Inhangapi, 04 de março de 2020. 
 
 
                   

_________________________ 
Raimundo Moura Amorim 

Presidente CMI- Biênio 2019 a 2020 
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