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PAUTA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA 2º PERÍODO 

  
 
O Presidente da Câmara Municipal de Inhangapi, Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, informa a pauta da 3ª Reunião Ordinária 2º Período do Segundo ano Legislativo, da 
Décima Nona Legislatura da Câmara Municipal de Inhangapi, 24 de agosto de 2022.  
 
 Pauta da reunião: 
 

• Expediente 
 

✓ Comunicado Sn/2022- Destinado ao SETRAN - PA 
 

• Ordem do Dia: 
  
✓ Requerimento de Nº046/2022, de autoria do vereador Mauro Leite, solicitando 

ao Sr. Prefeito Municipal que, que através do órgão competente sejam realizados 
serviços de substituição de iluminarias para lâmpadas de LED nos portes de 
iluminação situados na PA 420 em frente à residência do Sr. Dico. Uma vez que, 
as lâmpadas existentes no local ainda são lâmpadas normais e encontram-se 
queimadas. (Aprovado por unanimidade) 
 

✓ Requerimento de Nº047/2022, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da Secretaria de obras seja feita 
a extensão da rede de abastecimento de água na Comunidade Itaboca, 
especificamente até a residência do Sr. Álvaro, para que possa beneficiar mais de 
oito famílias entre estas alguns idosos residente na mesma que tem dificuldades 
para buscar água para sua sobrevivência. (Aprovado por unanimidade) 
 

✓  Requerimento de Nº049/2022, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, a construção de uma Praça pública com 
implantação de academia ao ar livre e parque infantil na rua Passagem da 
Câmara, especificamente no terreno da Câmara Municipal. Uma vez que a nova 
Câmara está sendo construída no centro da cidade, o terreno no qual a referida 
está implantada ficará disponível, com isto solicitamos este benefício para 
atender os moradores das proximidades da mesma. (Aprovado por 
unanimidade) 
 

 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Inhangapi, 24 de agosto de 2022. 
 
 
 

_________________________ 
João Charles Oliveira da Costa 

Presidente CMI- Biênio 2021 a 2022 
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