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PAUTA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA 2º PERÍODO 

  

O Presidente da Câmara Municipal de Inhangapi, Estado do Pará, no uso de suas atribuições 

legais, informa a pauta da 2ª Reunião Ordinária 2º Período do Primeiro ano Legislativo, da 

Décima Nona Legislatura da Câmara Municipal de Inhangapi, dezoito de agosto de 2021.  

 

 Pauta da reunião: 

 

• Expediente 

 

✓ Não há expediente 

 

 

• Ordem do Dia: 

  

✓ Requerimento de Nº 047/2021, de autoria do vereador Mauro Leite, solicitando 

ao prefeito Municipal, que através da Secretaria responsável sejam realizados 

serviços de raspagem e empiçarramento especificadamente no Ramal do 

Barranco na Comunidade Saudade. Uma vez que, com a falta de manutenção o 

mesmo encontra-se com difícil acesso, assim como também solicitamos a 

implantação de iluminarias em três portes de iluminação pública na mesma.  

 

✓ Requerimento de Nº 048/2021, de autoria do vereador Mauro Leite, solicitando 

ao prefeito Municipal, que através da Secretaria responsável sejam realizados 

serviços de raspagem, empiçarramento e tubulação nas vicinais que liga as 

seguintes comunidades: Patauateua, saudade a Cachoerinha; Cocal, Bandeira 

Branca a Catarina; Paricá a Cachoeira e Catariana a Paricá. Uma vez que, com a 

falta de manutenção as referidas vicinais encontram-se com difícil acesso, assim 

como também necessita de serviços de tubulação.  

 

✓ Requerimento de Nº051/2021, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da Secretaria competente sejam 

realizados serviços de pavimentação asfáltica com drenagem e meios fios nas 

vias públicas de Itaboca na Comunidade São Pedro, assim como também seja 

implantada uma academia ao ar livre na mesma, com o intuito de oferecer melhor 

qualidade de vida aos moradores da comunidade.  

 

✓ Requerimento de nº52/2021, de autoria do vereador Francisco Rafael Bahia, 

solicitando ao Sr. Prefeito municipal, que através da Secretaria competente sejam 

realizados serviços de manutenção nas vias pública pavimentadas das 

comunidades de Pernambuco e Jundiai, sendo estes com reparos nos meios fios 

das mesmas.  

 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Inhangapi, 18 de agosto de 2021. 
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_________________________ 

João Charles Oliveira da Costa 

Presidente CMI- Biênio 2021 a 2022 
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