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PAUTA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA 1º PERÍODO 

  
 
O Presidente da Câmara Municipal de Inhangapi, Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, informa a pauta da 5ª Reunião Ordinária do 1º Período do Segundo ano Legislativo, da 
Décima Nona Legislatura da Câmara Municipal de Inhangapi, 30 de março de 2022.  
 
 Pauta da reunião: 
 

• Expediente 
 
✓ Não houve expediente 

 

• Ordem do Dia: 
  
✓ Requerimento de Nº018/2022, de autoria do vereador Valdineio Cerqueira, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que estudes as possibilidades implantar 
uma academia ao ar livre e um parque infantil na Vila Pernambuco, com a 
finalidade de incentivar a prática de exercício físico, assim como também 
oferecer melhor qualidade de vida aos moradores da mesma.  

✓ Requerimento de Nº019/2022 de autoria do vereador Mauro Leite, solicitando 
ao Sr. Prefeito Municipal, a construção de uno novo Sistema de distribuição de 
água potável na Vila Cachoeirinha, com a implantação de uma caixa d’agua de 
20 mil litros, para beneficiar 59 famílias que residem na referida comunidade. 
Uma vez que, o sistema de água existente não supre as necessidades de todos e 
há mal cheiro na água, com isto a maioria das pessoas não estão ingerindo a 
água do referido sistema.  

✓ Requerimento de Nº020/2022, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da Secretaria de Obras sejam 
realizados serviços de tubulação no Ramal do Sr. Codoca localizado no KM 09, o 
qual dá acesso da PA 136 á Comunidade Boa Esperança.  

✓ Requerimento de Nº021/2022, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que estude as possibilidades de construir 
uma escola e um ginásio poliesportivo na Comunidade de Itaboca, uma vez que 
a referida comunidade tornou-se Polo da região 

 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Inhangapi, 30 de março de 2022. 
 
 
 
 

_________________________ 
João Charles Oliveira da Costa 

Presidente CMI- Biênio 2021 a 2022 
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