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PAUTA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA 1º PERÍODO 

  
 
O Presidente da Câmara Municipal de Inhangapi, Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, informa a pauta da 11ª Reunião Ordinária 1º Período do Quarto ano 
Legislativo, da Décima Oitava Legislatura da Câmara Municipal de Inhangapi, 15 de 
julho de 2020.  
 
 Pauta da reunião: 
 

• Expediente 
 

✓ Não há expediente 
 

 

• Ordem do Dia: 
  

✓ Projeto de Lei Nº003/2020, de 13 de julho de 2020, iniciativa do poder 
executivo, que dispõe sobre a criação da ouvidoria do Município de 
Inhangapi e da outras providencia 
 

✓ Requerimento de nº 013/2020, de autoria do vereador Dacivaldo 
Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, para que o mesmo 
viabilize junto a secretaria responsável, a realização de manutenção 
na iluminação pública e implantação de novos portes nas 
comunidades quilombolas de Petimandeua e Itaboca.  

 
 

✓ Requerimento de nº014/2020, de autoria do vereador Dacivaldo 
Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que este determine 
junto a Secretaria competente que sejam tomadas providencias para 
execução de serviços de reparos e melhorias nas vicinais, como 
também, limpeza de bueiros, implantação de novas sessões de 
tubulações nas partes críticas, que ligam as comunidades 
quilombolas Petimandeua e Itaboca. 
 

✓ Requerimento de nº 015/2020, de autoria do vereador Dacivaldo 
Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, a conclusão da UBS da 
Comunidade de Itaboca, obra esta que foi iniciada no ano de dois mil 
e treze e encontra-se em total abandono, uma vez que, os recursos 
que foram executados na mesma eram objetos de convenio junto ao 
Governo Federal, por este motivo solicitamos que a gestão atual 
cancele o referido convenio e conclua a obra com recursos próprios, 
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haja visto, que há uma grande necessidade das comunidades de 
Itaboca, São Sebastiao e Km 09 para que possam usufruir de um 
espaço digno  e adequado para melhor atender o anseio destas 
comunidades. 

 
 

✓ Requerimento de nº016/2020, de autoria do vereador Dacivaldo 
Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que seja implantado 
novos leitos e cilindros de oxigênio no Hospital Municipal, uma vez 
que com o período de pandemia e com a ampliação do referido 
hospital se faz necessário as melhoria citada para melhor atender os 
usuários da suade deste Município.    
 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Inhangapi, 15 de julho de 2020. 
 
 
                   
 
 
 

_________________________ 
Raimundo Moura Amorim 

Presidente CMI- Biênio 2019 a 2020 
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