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PAUTA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA 1º PERÍODO 

  
O Presidente da Câmara Municipal de Inhangapi, Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, informa a pauta da 4ª Reunião Ordinária 1º Período do Primeiro 
ano Legislativo, da Décima Nona Legislatura da Câmara Municipal de Inhangapi, 24 
de fevereiro de 2021.  
 
 Pauta da reunião: 
 

• Expediente 
 

✓ Comunicado Nº009/2021- 31º PPD/ Vila Pernambuco (informativo do 
novo comando do 31º-PPD/Vila Pernambuco). 

 

• Ordem do Dia:    
 

✓ Requerimento de Nº 010/2021, de autoria do vereador Nestor Costa, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que este determine junto a 
Secretaria de Saúde, para que seja implantado o benefício desjejum 
para os pacientes das unidades de saúde que precisam realizar 
procedimentos em jejum. 
 

✓ Requerimento de Nº 011/2021, de autoria do vereador Nestor Costa, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que analise junto a Secretaria de 
saúde as possibilidades de disponibilizar um ponto de apoio para 
uma equipe de profissionais da área da saúde na localidade de 
Livramento para atender as necessidades de saúde   
da referida região.  
 

✓ Requerimento de Nº 012/2021, de autoria do vereador Gilmar 
Pantoja, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que este determine 
junto a Secretaria de saúde a aquisição de um Odontomóvel 
(Consultório odontológico móvel) para atender as Comunidades da 
zona rural do Município que não possuem estes benefícios. 

 
✓ Requerimento de Nº 013/2021, de autoria do vereador Mauro Leite, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que este determine junto a 
Secretaria responsável para que sejam realizados serviços de troca de 
lâmpadas queimadas na iluminação pública da vila Patauateua, assim 
como também, reparos nos refletores existentes no ginásio de Esporte 
Tia Paula na referida Comunidade.   
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✓ Requerimento de Nº 014/2021, de autoria do vereador Mauro Leite, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que junto a secretaria 
competente estude as possibilidades para que sejam realizados 
serviços de reforma na Escola Infantil Maria Barbosa, situada na Vila 
de Patauateua. 

 
✓ Requerimento de Nº 015/2021, de autoria do vereador Dacivaldo 

Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que estude as 
possibilidades de implantar uma academia ao ar livre na Praça Nossa 
Senhora de Fátima no Bairro Vila Nova, assim como também, na Vila 
de Petimandeua, Zona rural deste Município com o intuito de 
oferecer melhor qualidade de vida a população. 

 
✓ Requerimento de Nº 016/2021, de autoria do vereador Everaldo 

Pimentel, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que analise as 
possibilidades de implantar portes para receber a rede de energia 
elétrica na Alameda São Pedro, situada na Rua Professor Encarnação 
entre as Travessas São Vicente e Heráclito Ferreira Gonsalves, para 
que os moradores da referida possam ser beneficiados com 
iluminação pública. 

 
➢ Projeto de Decreto Legislativo Nº001 de 23 de fevereiro de 

2021, que constitui as Comissões Permanentes da Câmara 
Municipal de Inhangapi para o biênio 2021-2022, mediante 

eleição dos membros pelo plenário. 
 

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Inhangapi, 24 de fevereiro de 2021. 

 
 

_________________________ 
João Charles Oliveira da Costa 

Presidente CMI- Biênio 2021 a 2022 
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