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PAUTA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA 1º PERÍODO 

  
 
O Presidente da Câmara Municipal de Inhangapi, Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, informa a pauta da 6ª Reunião Ordinária do 1º Período do Segundo ano Legislativo, da 
Décima Nona Legislatura da Câmara Municipal de Inhangapi, 06 de abril de 2022.  
 
 Pauta da reunião: 
 

• Expediente 
 

✓ Comunicado Nº057/2022-BG/PMI – (encaminhamento do projeto de Lei 
Nº002/2022-PMI)  

 

• Ordem do Dia: 
  
✓ Requerimento de Nº 24/2022, de autoria do vereador Gilmar Pantoja, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da Secretaria de obras sejam 
realizados serviços de tubulação nos Ramais: Ramal que dá acesso ao Lixão na 
Comunidade Paraibano; Ramal Matupiriteua; Ramal Santo Antônio; Ramal 
Miguel Paraibano; Ramal do Bibiano e Ramal São Miguel. Uma vez que, com as 
fortes chuvas, o excesso de água cortou o acesso de veículos para os referidos 
ramais que dão acesso a PA 460.  
 

✓ Requerimento de Nº 25/2022, de autoria do vereador Nestor Costa, solicitando 
ao Sr. Prefeito Municipal, que sejam realizados serviços de troca de lâmpadas 
nos portes de iluminação pública da Vila Itapera. Haja vista que, a comunidade 
encontra-se no escuro pelo não funcionamento das mesmas, com isto, está 
impedindo todas as atividades da referida comunidade em horário noturno. 

 
✓ Requerimento de Nº 26/2022, de autoria do vereador Nestor Costa, solicitando 

ao Sr. Prefeito Municipal, que sejam realizados serviços de troca de lâmpadas 
nos portes de iluminação pública da Comunidade Livramento. Haja vista que, a 
comunidade encontra-se no escuro pelo não funcionamento das mesmas, com 
isto, está impedindo todas as atividades da referida comunidade em horário 
noturno.  

 
✓ Requerimento de Nº 27/2022, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da Secretaria de obras seja 
feito calçamento em bloquete em frente à igreja Católica de Santa Luzia situada 
no Km 09 da PA 136. Haja vista que, com o período chuvoso o excesso de lama 
em frente a referida igreja impossibilita a entrada dos fies para realizar seus atos 
religiosos na mesma. Sendo estes lidos e aprovados por unanimidade.  

 
✓ Projeto de Lei Nº002/2022, de 06 de abril de 2022, iniciativa do poder Executivo, 

que dispõe sobre a Regulamentação da Concessão dos Benefícios eventuais no 

http://www.cminhangapi.pa.gov.br/
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Âmbito da Política Pública de Assistência Social no Município de Inhangapi e, 
dá outras providencias 
 

 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Inhangapi, 06 de abril de 2022. 
 
 
 
 

_________________________ 
João Charles Oliveira da Costa 

Presidente CMI- Biênio 2021 a 2022 
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