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PAUTA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA 2º PERÍODO 

  

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

legais, informa a pauta da 13ª Reunião Ordinária 2º Período do Primeiro ano Legislativo, da 

Décima Nona Legislatura da Câmara Municipal de Inhangapi, em 24 de novembro de 2021.  

 

 Pauta da reunião: 

 

• Expediente 

 

✓ Não há expediente 

 

• Ordem do Dia: 

 

✓ Requerimento de Nº 68/2021, de autoria do vereador Valdineio Cerqueira, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que viabilize junto ao Governo do Estado Do 

Pará, para que a Secretaria de Estado de Transporte (SETRAN) possa realizar 

serviços de pavimentação asfáltica em toda extensão da PA 460 que dá acesso a PA 

140 de Bujaru-PA, para que possa melhorar a vida dos usuários da referida 

Rodovia.  

 

✓ Requerimento de Nº 69/2021, de autoria do vereador Valdineio Cerqueira, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que interceda junto ao Governo do Estado Do 

Pará, para que a Secretaria de Estado de Transporte (SETAN), possa estadualizar a 

estrada que liga a Vila de Pernambuco à BR 316 que passa pelas Vilas de Trindade, 

São João da Cabeceira e Itaqui, para que o Estado possa realizar serviços de 

manutenção na mesma. Uma Vez que a referida Via passa por três Municípios 

diferentes e alguns não conseguem realizar os trabalhos necessários na estrada 

ficando a mesma em péssimas condições para o trafego da população. 

 

✓   Requerimento de Nº 70/2021, de autoria do vereador Valdineio Cerqueira, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da secretaria de obras sejam 

realizados serviços de terraplanagem e aterramento nos Ramais de ST e de Boa 

Vista, visando melhorias e prevenção para o período de inverno que se aproxima.  

 

✓ Requerimento de Nº 71/2021, de autoria do vereador Everaldo Pimentel, solicitando 

ao Sr. Prefeito Municipal, que através da secretaria de obras sejam realizados 

serviços de pavimentação asfáltica com drenagem e meios fios em toda extensão da 

Alameda Almerinda Pantoja no Bairro Vila Nova Inhangapi – PA.  

 

✓ Requerimento verbal de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal que, que através do órgão responsável seja enviada uma equipe 

para fazer verificação em todo sistema hidráulico de água do Petimandeua para 

averiguar se a pontos de vazamentos na tubulação e o funcionamento da bomba 

d’água, assim como também, verificar se a água do referido sistema estar sendo 

usada para irrigação de plantios. Uma vez que, a capacidade da caixa d’água do 
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sistema é de 20.000 (mil) litros e existe uma falta de água constante na Vila 

causando transtorno para os moradores da mesma. 

 

✓ Projeto de Lei do Legislativo Nº: 008 de 23 de novembro de 2021, de autoria do 

vereador Nestor Costa da Cruz, dispõe sobre a Denominação da Vicinal Nossa 

Senhora do Livramento, no Município de Inhangapi – PA.  

 

✓ Projeto de Lei do Legislativo Nº: 009 de 23 de novembro de 2021, de autoria do 

vereador Nestor Costa da Cruz, que dispõe sobre a Denominação da Vicinal Carirú 

no Município de Inhangapi – PA. 

 

 

 

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

 

 

 

 

_________________________ 

João Charles Oliveira da Costa 

Presidente CMI- Biênio 2021 a 2022 
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