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PAUTA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA 2º PERÍODO 

  
 
O Presidente da Câmara Municipal de Inhangapi, Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, informa a pauta da 9ª Reunião Ordinária 2º Período do Segundo ano Legislativo, da 
Décima Nona Legislatura da Câmara Municipal de Inhangapi, 26 de outubro de 2022.  
 
 Pauta da reunião: 
 

• Expediente 
 
✓ Não há expediente  

 

• Ordem do Dia: 
  
✓ Requerimento de Nº057/2022, de autoria do vereador Francisco Rafael Araújo, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que determine junto Secretaria responsável 
para que sejam realizados serviços de reparos no ESF da Vila Jundiai, sendo 
estes nos seguintes locais: Na grade da garagem, no portão pequeno que dá 
acesso a entrada da mesma e, assim como também solicitamos a implantação de 
grades em duas janelas existentes no referido prédio. Com a justificativa que, 
com o tempo as grades e portões estão deteriorados necessitando de reparos, e 
com a implantação de grades nas janelas, previne furtos no local.  
 

✓ Requerimento de Nº 055/2022, de autoria do vereador Mauro Leite, solicitando 
ao Sr. Prefeito Municipal que, seja feita uma análise para troca da caixa d’agua 
da vila Catarina, uma vez que a caixa existente na referida vila é de 10 mil litros, 
sendo esta solicitação para uma nova caixa d’água de 20 mil litros, ou 
construção de um novo sistema de distribuição de água em um ponto mais alto 
da comunidade para que possa atender todos os moradores. Haja vista que, 
ouvindo alguns moradores eles relatam que a bomba do sistema existente é 
ligada várias ao dia para suprir as necessidades de todos.  

 
✓ Requerimento destinado ao Plenário do Poder Legislativo Municipal, de autoria 

do vereador Mauro Leite, que requer com fundamento no Artigo 64 inciso XV 
da Lei Orgânica deste Município, que realizemos homenagem de Honra ao 
Mérito e Título de cidadão Inhangapiense na Sessão Solene de encerramento dos 
trabalhos deste Poder Legislativo em dezembro do corrente ano. 

 
✓  Projeto de Lei Nº 003/2022, de 28 de abril de 2022-(LDO), iniciativa do Poder 

Executivo, que dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária 
Anual para o Exercício Financeiro de 2023 do Município de Inhangapi, Estado 
do Pará e dá outras providencias.  

 
✓ Parecer conjunto das comissões de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de 

apoio Administrativo e, Legislação, Justiça e Redação Final. 
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Sala das Sessões da Câmara Municipal de Inhangapi, 26 de outubro de 2022. 
 
 
 

_________________________ 
João Charles Oliveira da Costa 

Presidente CMI- Biênio 2021 a 2022 
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