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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 Segundo ano Legislativo, da 
Décima Nona Legislatura da Câmara Municipal de Inhangapi, 23 de fevereiro de 2022.  
 
 Pauta da reunião: 
 

• Expediente 
 

✓ Não há expediente 
 

 

• Ordem do Dia: 
  
✓ Requerimento de Nº010/2022, de autoria do vereador Mauro Leite, solicitando 

ao Prefeito Municipal, que estude as possibilidades junto ao órgão competente 
para que seja construída uma nova ponte sob o igarapé Patauateua que liga a 
referida comunidade à Vila Saudade. Uma vez que a ponte existente no local 
encontra-se deteriora dificultando o acesso de uma comunidade para outra.  
 

✓ Requerimento de Nº011/2022, de autoria do vereador Mauro Leite, solicitando 
ao Prefeito Municipal, que estude as possibilidades junto ao órgão competente 
para que seja construída uma nova ponte sob o igarapé Patauateua que liga 
Patauateua a Comunidade Catarina. Haja vista que, a ponte existente no local 
encontra-se deteriora dificultando o acesso de uma comunidade para outra.  

 
 

✓ Requerimento de Nº012/2022, de autoria do vereador Valdineio Cerqueira, 
solicitando ao Prefeito Municipal, que possa interceder ao Governo do Estado 
do Pará, através da Secretaria de Estado de Transporte SETRTAN-PA, analise as 
possibilidades de construir uma ponte em concreto sob o igarapé Apeú na PA 
460 que liga Inhangapi a Vila Pernambuco, a qual encontra-se deteriorada. Uma 
vez que, a ponte existente foi construída de madeira e com o fluxo de carretas e 
outros transportes pesados a mesma apresenta problemas e pode vim ocasionar 
acidentes. 
  

✓  Requerimento de Nº013/2022, de autoria do vereador Valdineio Cerqueira, 
solicitando ao Prefeito Municipal, que através da Secretaria de obras sejam 
realizados serviços de melhorias na Rua Principal da Vila de Pernambuco no 
perímetro do final do asfalto até a Serraria Mapará, se possível com 
pavimentação asfáltica. Uma vez que, a referida encontra-se em péssimo estado 
dificultando o tráfego no local. 
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✓  Requerimento de Nº014/2022, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, 
solicitando ao Prefeito Municipal, que interceda ao Governo do Estado do Pará, 
através da Secretaria de Estado de Transporte SETRAN, para que seja 
construído acostamento com ciclovia em toda extensão da PA 136 que liga 
Inhangapi a Castanhal. Haja vista que, existe diariamente pessoas praticando 
ciclismo nesse perímetro e com a falta de acostamento na referida PA a um 
grande risco de ocorrer acidentes. 
 

 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Inhangapi, 23 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 

_________________________ 
João Charles Oliveira da Costa 

Presidente CMI- Biênio 2021 a 2022 
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