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PAUTA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA 1º PERÍODO 

 

  
O Presidente da Câmara Municipal de Inhangapi, Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, informa a pauta da 9ª Reunião Ordinária 1º Período do Primeiro 
ano Legislativo, da Décima Nona Legislatura da Câmara Municipal de Inhangapi, 26 
de maio de 2021.  
 
 Pauta da reunião: 
 

• Expediente 
 

✓ Não há expediente 
 

• Ordem do Dia:    
 

✓ Requerimento de Nº028/2021, de autoria do vereador Valdineio 
Cerqueira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da Secretaria 

competente sejam realizados serviços de troca de lâmpadas queimadas 
nos portes de iluminação pública da Comunidade de Boa Vista, uma vez 
que, existem na referida Vila vinte e três (23) pontos de iluminação 
pública, dezoito (18) encontram-se apagados.   

 
✓ Requerimento de Nº029/2021, de autoria do vereador Valdineio 

Cerqueira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que interceda ao 
CETRAN (Conselho Estadual de Trânsito), para que sejam realizados 
serviços de melhorias na PA 460 que liga Inhangapi-Pernambuco, pois a 
mesma encontra-se em estado de calamidade.  
 

✓ Requerimento de Nº031/2021, de autoria do vereador Francisco Rafael 
Araújo, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que estude as possibilidades 
de implantar uma academia ao ar livre na Vila Pernambuco, assim como 
também, na Vila Jundiai, com o intuito de oferecer melhor qualidade de 
vida a população. 
 

✓ Requerimento de Nº035/2021, de autoria da vereadora Selma Pereira, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que determine a aquisição de um 
caminhão de lixo adequado para o Município. 

 
✓ Requerimento de Nº036/2021, de autoria da vereadora Selma Pereira, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que este determine junto a Secretaria 

competente para que sejam disponibilizado suporte para roçagem em 
vias públicas, bem como, rede de proteção.  
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✓ Requerimento de Nº037/2021, de autoria do vereador Mauro Leite, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da Secretaria 
responsável sejam realizados serviços de raspagem e empiçarramento 
especificadamente no Ramal das viúvas na Comunidade de 
Cachoeirinha. Uma vez que, com a falta de manutenção o mesmo 

encontra-se com difícil acesso.  
 

✓ Requerimento de Nº038/2021, de autoria da vereadora Selma Pereira, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que viabilize junto a Secretaria 
competente as possibilidades de realizar serviço de revitalização na Praça 
São Vicente Ferrer, assim como também, na Praça   situadas Bairro Centro 
de Inhangapi.   

 
 

• Projeto de Lei Nº002/2021, iniciativa do Poder Legislativo e autoria do 
vereador João Charles Oliveira, que denomina as ruas de logradouro público 

localizado na zona urbana no Município de Inhangapi. 

• Parecer Técnico da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 
 
 
 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Inhangapi, 26 maio de 2021. 
 
 

 
_________________________ 

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