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PAUTA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA 2º PERÍODO 

  
 
O Presidente da Câmara Municipal de Inhangapi, Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, informa a pauta da 2ª Reunião Ordinária 2º Período do Segundo ano Legislativo, da 
Décima Nona Legislatura da Câmara Municipal de Inhangapi, 17 de agosto de 2022.  
 
 Pauta da reunião: 
 

• Expediente 
 

✓ Não há expediente 
 

• Ordem do Dia: 
  

✓ Requerimento de Nº042/2022, de autoria do vereador Mauro Leite, solicitando 

ao Sr. Prefeito Municipal, que através do órgão competente sejam 
implantadas luminárias em dois novos pontos de iluminação públicas na 
PA 420 nas proximidades da Vila Patauateua especificamente em frente à 
residência do Sr. Joãozinho e do Sr. Thiago Trindade. Uma vez que existe 
baixa tensão, mais que até o momento não foram colocadas luminárias 
públicas. (Aprovado por unanimidade)  
 

✓  Requerimento de Nº043/2022, de autoria do vereador Valdineio 
Cerqueira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, a conclusão dos serviços 
realizados no cemitério da Vila Pernambuco. Haja vista que, foi realizado 
a construção do muro mais falta ser feito o acabamento em reboco, assim 
como também, a construção da capela e, implantação de iluminação 
pública no mesmo. (Aprovado por unanimidade) 
 

✓  Requerimento de Nº044/2022, de autoria do vereador João Charles, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que possa ser analisada as 
possibilidades de reativar as atividades no Espaço Cultural, bem como 
implantação de restaurantes, lanchonetes, espaços para lazer e 
restauração nas áreas de banhistas. (Aprovado por unanimidade)   

 
✓ Requerimento de Nº045/2022, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que, interceda junto a empresa 
Equatorial para que seja feita a retirada de dez portes na vicinal de 
Petimandeua. Uma vez que, estão no meio da via ocasionando vários 
acidentes e dificultando o trafego no local. (Aprovado por unanimidade) 
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Sala das Sessões da Câmara Municipal de Inhangapi, 17 de agosto de 2022. 

 
 

_________________________ 
João Charles Oliveira da Costa 

Presidente CMI- Biênio 2021 a 2022 
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