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PAUTA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA 1º PERÍODO 

 

  
O Presidente da Câmara Municipal de Inhangapi, Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, informa a pauta da 10ª Reunião Ordinária 1º Período do Primeiro 
ano Legislativo, da Décima Nona Legislatura da Câmara Municipal de Inhangapi, 09 
de junho de 2021.  
 
 Pauta da reunião: 
 

• Expediente 
 

✓ Comunicado Nº061/2021- (encaminhamento de Projetos de Lei 
Nº004/2021 e 005/2021-PMI).  

✓ Comunicado Nº67/2021-( encaminhamento da Lei Nº689/2021-PMI). 
 

• Ordem do Dia:    
 

✓ Requerimento de Nº033/2021, de autoria do vereador Dacivaldo 
Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da Secretária 
competente sejam realizados serviços de empiçarramento e tubulação na 
Vicinal que dá acesso a Comunidade Quilombola de Petimandeua. Uma 
vez que, com o período de inverno rigoroso a referida vicinal encontra-
se com difícil acesso, prejudicando o tráfego de trabalhares, 
ambulâncias, etc. 
 

✓ Requerimento de Nº034/2021, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da Secretária 
competente sejam realizados serviços de empiçarramento e tubulação na 
Vicinal que dá acesso a Comunidade Quilombola de Itaboca. Uma vez 
que, com o período de inverno rigoroso a referida vicinal encontra-se com 
difícil acesso, prejudicando o tráfego de trabalhares, ambulâncias, etc. 

 
✓ Requerimento de Nº039/2021, de autoria do vereador Gilmar Pantoja, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que viabilize junto a Secretaria 
competente as possibilidades de realizar serviços de reforma no suporte 
da caixa d’agua, juntamente com a troca da caixa d’agua em uma maior e 
serviços de encanação no sistema de distribuição de água potável da vila 
serraria. Haja vista, que existe uma caixa d’agua pequena no local, com o 
aumento de residências na comunidade a mesma precisa ser reabastecida 
várias vezes ao dia, assim como também necessita da extensão de 

encanação no sistema de água para atender toda demanda da 
comunidade. 
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✓ Requerimento de Nº040/2021, de autoria do vereador Gilmar Pantoja, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através do órgão competente 
seja construída uma praça de lazer na Comunidade de Serraria, assim 
como também, sejam realizados serviços de pavimentação asfáltica com 
drenagem e meio fios nas vias públicas da mesma.  
 

✓ Requerimento de Nº041/2021, de autoria do vereador Gilmar Pantoja, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que viabilize junto as Secretarias 
responsáveis, para que seja cedida a Escola Municipal da Comunidade de 
Serraria, assim como também, seja disponibilizada uma equipe médica 
para realização de atendimentos na área da Saúde aos moradores das 
comunidades Serraria e Paraibano. Uma vez que, atualmente o 
atendimento em saúde das comunidades citadas são realizados na vila de 
Itaboca, dificultando o deslocamento dos pacientes pela distância 
estabelecida entre as comunidades, com isto, solicitamos este benefício 
para facilitar este atendimento para as referidas comunidades. 
 

✓ Requerimento de Nº042/2021, de autoria do vereador Valdineio 
Cerqueira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo, 
que viabilize junto a secretaria competente as possibilidades de construir 
um trapiche, sendo este com deposito no porto da vila de Boa Vista.  
 

✓ Requerimento de Nº043/2021, de autoria do vereador Valdineio 

Cerqueira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, reposição de lâmpadas 
queimadas nos portes de iluminação pública na Vila de Pernambuco, haja 
vista que, existem vinte e três pontos que estão apagados na referida vila. 

 
✓ Requerimento de Nº044/2021, de autoria do vereador Valdineio 

Cerqueira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que viabilize junto a 
secretaria de obra, para que seja realizado serviços de reparos na 
iluminação da UBS da Vila Pernambuco, assim como também, reparos no 
prédio da mesma, uma vez que, com a fortes chuvas estar havendo 
infiltração de água em suas repartições.  
 

• Projeto de Lei Nº004/2021, de 21 de abril de 2021 (PPA), iniciativa do 
poder Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual para os Exercícios 
Financeiros de 2022/2025, do Município de Inhangapi, Estado do Pará e 
dá outras providências. 

•  Projeto de Lei 005/2021, de 30 de abril de 2021 (LDO), iniciativa do 
Poder Executivo, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei 
Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2022 do Município de 

Inhangapi, Estado do Pará, e dá outras providências. 
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Sala das Sessões da Câmara Municipal de Inhangapi, 09 junho de 2021. 
 
 

 
_________________________ 

João Charles Oliveira da Costa 
Presidente CMI- Biênio 2021 a 2022 
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