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PAUTA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA 2º PERÍODO 

  
 
O Presidente da Câmara Municipal de Inhangapi, Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, informa a pauta da 11ª Reunião Ordinária 2º Período do Segundo ano Legislativo, da 
Décima Nona Legislatura da Câmara Municipal de Inhangapi, 23 de novembro de 2022.  
 
 Pauta da reunião: 
 

• Expediente 
 
✓ Comunicado Convite para 1ª Feira Cultural Afro Brasileira e Indígena.  

 

• Ordem do Dia: 
  
✓ Requerimento de nº 056/2022, de autoria do vereador Valdineio Cerqueira, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que estude as possibilidades de construir 
um sistema de abastecimento de água com a escavação de um poço na 
comunidade Pernambuco para atender os seguintes órgãos: A Escola Gleba 
Pernambuco, o Ginásio esportivo, a UBS e o prédio do comando da Policia 
Militar, uma vez que, o sistema de água existente na comunidade atende a todos 
e, com o excesso de usuários o mesmo não consegue fazer o abastecimento 
necessário nos referidos órgãos, principalmente na Escola e na UBS.  
 

✓ Requerimento de Nº059/2022, de autoria do vereador João Charles Oliveira, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, a construção de um estádio de futebol no 
campo Municipal de futebol, sendo este com implantação de banheiros 
adequados com chuveiros, vestiário, arquibancadas, banco para jogadores 
reservas, área de estacionamento, área de alimentação e iluminação. Com a 
finalidade de incentivar o Esporte no Município realizando torneios, 
campeonatos municipais e intermunicipais, entre outras modalidades esportivas 
em geral, em um ambiente amplo e habilitado para beneficiar toda população 
 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Inhangapi, 23 de novembro de 2022. 
 
 
 

_________________________ 
João Charles Oliveira da Costa 

Presidente CMI- Biênio 2021 a 2022 
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