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PAUTA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA 1º PERÍODO 

  
 
O Presidente da Câmara Municipal de Inhangapi, Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, informa a pauta da 2ª Reunião Ordinária 1º Período do Primeiro ano Legislativo, da 
Décima Nona Legislatura da Câmara Municipal de Inhangapi, 27 de janeiro de 2021.  
 
 Pauta da reunião: 
 

• Expediente 

 
✓ Não há expediente 

 
 

• Ordem do Dia: 
  
✓ Requerimento de Nº 001/2021, de autoria do vereador Mauro Leite, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que analise junto a Secretaria 
competente as possibilidades de disponibilizar um ponto de apoio para 
uma equipe de profissionais da área da saúde para, que os mesmos 
possam realizar atendimento na comunidade de Cachoeira, zona rural de 
Inhangapi – PA.  
 

✓ Requerimento de Nº 002/2021, de autoria do vereador Mauro Leite, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, a construção de uma Praça para 
lazer na comunidade Cachoeira, assim como também, serviços de 
pavimentação asfáltica com drenagem e meios fios nas vias públicas da 
referida comunidade, uma vez que, a comunidade de Cachoeira não 
possui um espaço para lazer, e também, necessita de pavimentação 
asfáltica em suas vias públicas para melhor qualidade de vida dos 
moradores da mesma.  

 
✓ Requerimento de Nº 003/2021, de autoria do vereador Mauro Leite, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que determine junto a secretaria 
competente para que sejam realizadas coletas de resíduos sólidos(lixo) 
semanalmente na Comunidade Cachoeira, haja visto que, com a falta de 

coleta de lixo na referida comunidade, os moradores da mesma 
descartam seus resíduos sólidos nas margens do igarapé causando 
prejuízo ao meio ambiente.    

 
✓ Requerimento de Nº 004/2021, de autoria do vereador Dacivaldo 

Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que dentro da estrutura da 
SEMED (Secretaria Municipal de Educação) seja feito a criação do Núcleo 
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Educacional Quilombola com a finalidade de tratar sobre assuntos de 
interesse das Comunidades Quilombolas existentes em nosso Município. 

 
✓ Requerimento de Nº 005/2021, de autoria do vereador Francisco Rafael 

Araújo, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que seja feito a troca da 
ambulância da comunidade de Jundiaí por uma ambulância nova, uma 
vez que, a ambulância existente na comunidade estar deteriorada. 

 
✓ Requerimento de Nº 006/2021, de autoria do vereador Francisco Rafael 

Araújo, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da Secretaria 
competente seja implantado um laboratório para realização de exames 
laboratoriais, assim como também exame de ultrassonografia na UBS da 
Vila Pernambuco.  
 

✓ Requerimento de Nº 007/2021, de autoria do vereador Mauro Leite, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que determine junto a secretaria 
competente para que sejam realizados serviços de empiçarramento e 
pavimentação asfáltica com drenagem e meios fios nas vias públicas da 
Comunidade Cachoeirinha.  

 
✓ Requerimento de Nº 008/2021, de autoria do vereador Mauro Leite, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que determine junto a secretaria 
responsável para que seja feito a extensão do Microssistema de 
distribuição de água potável da Comunidade Cachoeirinha, para que 
todas as famílias possam ser beneficiadas com o mesmo. Uma vez que, 

existem residências nas proximidades do campo de futebol da referida 
vila que não possuem água encanada. 
 

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Inhangapi, 27 de janeiro de 2021. 

 
 
 
 

_________________________ 
João Charles Oliveira da Costa 

Presidente CMI- Biênio 2021 a 2022 
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