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PAUTA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA 2º PERÍODO 

  
 
O Presidente da Câmara Municipal de Inhangapi, Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, informa a pauta da 1ª Reunião Ordinária 2º Período do Segundo ano Legislativo, da 
Décima Nona Legislatura da Câmara Municipal de Inhangapi, 10 de agosto de 2022.  
 
 Pauta da reunião: 
 

• Expediente 
 

✓ Comunicado nº170/2022/GDRS – solicitação 
✓ Comunicado nº097/2022/GB-PMI – encaminhamento da Lei nº 710/2022 
✓ Comunicado SESC-Inhangapi - Solicitação 

 
 

• Ordem do Dia: 
  
✓ Requerimento de Nº0392022, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que viabilize através da Secretaria de 
Educação as possibilidades de implantar Escola em tempo integral nas escolas 
da rede Municipal do município, sendo estas nos polos: Patauateua; Arajó; 
Pernambuco; Itaboca e, na Cede de Inhangapi. Haja vista que, com a educação 
em tempo integral nossos alunos poderão obter um elevado conhecimento e 
eficiência educacional, assim como também, oferecer uma boa alimentação aos 
mesmos. (Aprovado por unanimidade) 
 

✓  Requerimento de Nº040/2022, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que viabilize através da Secretaria 
competente as possibilidades de acrescentar um espaço de alimentação na Praça 
Nossa Senhora de Fátima com a implantação de barracas para as Mulheres 
Empreendedoras de Inhangapi. (Aprovado por unanimidade) 

 
✓  Requerimento de Nº041/2022, de autoria do vereador João Charles, solicitando 

ao Sr. Prefeito Municipal, que viabilize através do órgão competente para que 
sejam implantados portes com luminárias públicas na Rua Nazil Pimentel. Uma 
vez que a referida rua dá acesso ao SESC e sem iluminação dificulta o acesso dos 
idosos que frequentam a instituição pelo período noturno. (Aprovado por 
unanimidade)   

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Inhangapi, 10 de agosto de 2022. 

 
 
 

_________________________ 
João Charles Oliveira da Costa 

Presidente CMI- Biênio 2021 a 2022 
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