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PAUTA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA 1º PERÍODO 

  
O Presidente da Câmara Municipal de Inhangapi, Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, informa a pauta da 3ª Reunião Ordinária 1º Período do Primeiro 
ano Legislativo, da Décima Nona Legislatura da Câmara Municipal de Inhangapi, 03 
de fevereiro de 2021.  
 
 Pauta da reunião: 
 

• Expediente 
 

✓ Não há expediente 
 

• Ordem do Dia:    
 
✓ Requerimento de Nº 009/2021, de autoria do vereador Dacivaldo 

Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que este determine junto a 
secretaria competente para que sejam realizados serviços de manutenção 
na Orla do Igarapé de Petimandeua, assim como também, limpeza em 
um bueiro existente nas proximidades do mesmo, haja visto que, os 
serviços de manutenção realizados na referida Orla no ano de 2019 está 
deteriorado, e com a chegada do período chuvoso as fortes chuvas 
arrastam uma grande quantidade de lama para dentro do igarapé, 
causando danos ao mesmo.   

➢ Projeto de Resolução nº001/2021, de 01 de fevereiro de 2021, que 
dispõe sobre doações de bens móveis inservíveis da Câmara 
Municipal de Inhangapi para Organização Social (Igreja 
Assembleia de Deus Ministério de Madureira de Inhangapi Nação 
Madureira). 

➢ Projeto de Resolução nº002/2021, de 02 de fevereiro de 2021, que 
altera o Regimento Interno da Câmara Municipal de Inhangapi a 
Resolução nº 001/2000 e da outras providencias. 

➢ Projeto de Resolução nº003/2021, de 03 de fevereiro de 2021, que 
suspende os trabalhos do Douto e Soberano Plenário pelo prazo de 
15 (quinze) dias, em decorrência do Cepa da pandemia do Novo 
corona Vírus. 

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Inhangapi, 03 de fevereiro de 2021. 

 
 

_________________________ 
João Charles Oliveira da Costa 

Presidente CMI- Biênio 2021 a 2022 
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