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PAUTA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA 1º PERÍODO 

  
 
O Presidente da Câmara Municipal de Inhangapi, Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, informa a pauta da 9ª Reunião Ordinária 1º Período do Quarto ano 
Legislativo, da Décima Oitava Legislatura da Câmara Municipal de Inhangapi, 17 de 
junho de 2020.  
 
 Pauta da reunião: 
 

• Expediente 
 

✓ Of. Nº055/2020-PMI Decreto Municipal Nº010/2020-PMI-reabertura 
de credito Extraordinário em favor do fundo Municipal de Saúde 

 

• Ordem do Dia: 
  

✓ Projeto de Lei nº001/2020-PMI, devidamente corrigido. (dispõe sobre 
a criação de cargos públicos para profissional de apoio Escolar-
Cuidador, profissional de apoio Escolar Medidor e profissional de 
apoio Escolar Monitor de transporte Escolar, do Município de 
Inhangapi - PA e dá outras providencias). 
 

✓ Projeto de Resolução nº001/2020-CMI (Regulamenta, no âmbito da 
Câmara Municipal de Inhangapi, a aplicação da Lei Federal nº 13.460, 
de 26 de junho de 2017, define a organização e o funcionamento da 
Ouvidoria Legislativa, e dá outras providencias.  

 
 

✓ Requerimento de nº 008/2020, de autoria do vereador Valdineio 
Cerqueira, que solicita ao Sr. Prefeito Municipal, que estude as 
possibilidades de implantar uma academia ao ar livre juntamente 
com um parque infantil na Comunidade de Boa Vista, haja visto que, 
a referida comunidade não possui área para lazer infantil, assim 
como também será de grande importância uma academia ao ar livre 
para que os moradores possam ter uma melhor qualidade de vida. 
 

✓ Requerimento de nº 009/2020, de autoria do vereador Dacivaldo 
Ferreira, que solicita ao Sr. Prefeito Municipal, que através da 
Secretaria responsável seja construída uma ponte em concreto na 
Vicinal que da acesso a Comunidade de Petimandeua, uma vez que, 
com a chegada o inverno as fortes chuvas arrastam a tubulação 
existente na mesma, com isto gera um forte impacto ambiental pelo 
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volume de terra elevado ao igarapé Galho Grande , visto que este fato 
é continuo solicitamos a construção da referida ponte. 

 
✓ Requerimento de nº 010/2020, de autoria do vereador Denílson 

Souza, que solicita ao Sr. Prefeito Municipal uma ambulância nova 
para a Comunidade de Patauateua, uma vez que, a ambulância 
existente está deteriorada. 

 
✓ Requerimento de nº 011/2020, de autoria do vereador Marcus Costa, 

que solicita ao Sr. Prefeito Municipal, que estude as possibilidades de 
transformar o espaço do antigo galpão construído pelo INCRA na 
Vila Pernambuco em um espaço para implantar Projetos Sociais, para 
atender a população que necessita dessas atividades, 

 
✓ Requerimento de nº 012/2020, de autoria conjunta dos vereadores 

Selma Pereira e Dacivaldo Ferreira, que solicitam ao Sr. Prefeito 
Municipal, que estude uma nova área para a construção de um novo 
cemitério na cidade, uma vez que, o cemitério existente está 
superlotado.    

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Inhangapi, 17 de junho de 2020. 

 
 
                   

_________________________ 
Raimundo Moura Amorim 

Presidente CMI- Biênio 2019 a 2020 

http://www.cminhangapi.pa.gov.br/

