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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
SEGUNDO PERÍODO, DO PRIMEIRO ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE INHANGAPI, ESTADO DO PARÁ. 

 
Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, em plenário 
da Câmara Municipal de Inhangapi, presente os senhores vereadores: Dacivaldo 
Ferreira dos Santos, presidente; Marcus Reis Silva da Costa, 1º secretário; Denilson 
Souza de Menezes, 2º secretário; armando Cruz Duarte; João Charles Oliveira da 
Costa; Raimundo Moura Amorim; Mauro Leite Pequeno; Reinaldo Viziney Souza 
Moreira e Valdineio Araújo Cerqueira. Procedida a chamada havendo número legal o 
Sr. Presidente na forma regimental saudou a todos e declarou aberta a presente 
reunião. Em seguida foi lido um texto bíblico e procedido a leitura da ata da sessão 
anterior, sendo a mesma lida e aprovada sem alteração. Na sequencia foram lidos os 
expedientes recebidos e franqueado o uso da palavra com o tema livre. Com a palavra 
o vereador Denilson Souza Saudou a todos os presentes, agradeceu a deus; 
parabenizou os serviços nas vicinais de sua região que já estão em fase de conclusão, 
agradeceu ao prefeito Egilasio por atender seus requerimentos referentes a iluminação 
pública, ao Sr. Carlito por comparecer na área relatada e também agradeceu seus pares 
por aprovar os mesmo requerimentos de sua autoria. Ao usar a palavra o vereador 
Armando Cruz saudou a todos, agradeceu a gestão municipal pelos trabalhos de 
limpeza nas Agrovilas de Livramento e Itapera, relatou que esteve conversando com 
prefeito e que o mesmo afirmou que será realizado o serviço de aterramento nas 
vicinais, pediu ao presidente da Casa que levasse até o prefeito, sua preocupação 
referente ao ramal do Acapuquara que ainda está faltando realizar o serviço de 
limpeza. Ao usar a palavra o vereador e presidente Dacivaldo Ferreira, notificou o 
convite enviado pela prefeitura para os vereadores referente ao festival do açaí do 
corrente ano. Com a palavra o vereador João Charles, saudou a todos os presentes, 
agradeceu deus, justificou sua ausência na sessão passada por motivo de doença; 
parabenizou aos seus Pares pelos debates na sessão anterior e também pelos benefícios 
que os mesmos levam para suas comunidades e desejou um bom festival do açaí a 
todos. Ao usar a palavra o vereador Raimundo Amorim, relatou que as comunidades 
de sua região estão com falta de energia e que buscará o prefeito para resolver o 
problema; informou que as estradas estão boas e pediu ao presidente que levasse até o 
prefeito sua preocupação referente a Cachoeira disse estar abandonada referente a 
iluminação e limpeza. Passando para ordem do dia constou em pauta as seguintes 
proposições: Requerimento de nº 053/2017, de autoria do vereador Valdineio 
Cerqueira, solicita do Sr. Prefeito municipal que viabilize junto a secretária 
responsável, para realizar serviços de reparos e melhorias na iluminação pública das 
comunidades de Serraria e Bacuri, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei nº003/2017, iniciativa da prefeitura municipal de Inhangapi, dispõe 
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sobre o Plano Plurianual para os Exercícios Financeiros de 2018/2021, do Município 
de Inhangapi, Estado do Pará e Dá Outras Providências. Inicialmente foi votado e 
aprovado o Parecer Técnico da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e 
de apoio administrativo. Em seguida passou-se a votação do supracitado Projeto, 
sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 004/2017, iniciativa da 
Prefeitura Municipal de Inhangapi, dispõe sobre as Diretrizes para as Diretrizes para a 
Elaboração da Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2018 do 
Município de Inhangapi, Estado do Pará, e dá outras providências. Inicialmente foi 
votada e aprovada o Parecer Técnico da Comissão de Fiscalização Financeira, 
Orçamentária e de Apoio Administrativo. Em seguida passou-se a votação do 
supracitado projeto, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução 
nº 002/2017, iniciativa da Câmara Municipal de Inhangapi, dispõe sobre a alteração 
do artigo 87, do regimento interno da Câmara Municipal de Inhangapi 
regulamentando a instalação e o funcionamento do Poder Legislativo Municipal de 
Inhangapi para todas as quartas feiras. Inicialmente foi votado e aprovado o Parecer 
técnico da comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em seguida passou-se a 
votação do supracitado projeto, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Na 
sequencia passou-se a apreciação do Projeto de Lei nº 006/2017, iniciativa da 
Prefeitura Municipal de Inhangapi, que dispõe sobre o Sistema Tributário do 
Município de Inhangapi Pará, revogando a Lei 017/1997 e a Lei 563/2001 e dá outras 
providências, em seguida foi feita a leitura do Parecer Técnico da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Fiscalização Financeira, 
Orçamentaria e de Apoio Administrativo, sendo os mesmos aprovados por 
unanimidade. Na sequencia, o Sr. presidente ressaltou que o supracitado projeto será 
aprovado em dois períodos. Após isto, o presidente colocou a primeira parte do 
projeto em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Não havendo mais 
matéria a deliberar o Sr. Presidente convocou os Pares para participar de uma sessão 
extraordinária ás 13:30 horas e deu por encerrada a sessão. Do que, para constar foi 
lavrada a presente ata, que lida e achada conforme será assinada. Câmara Municipal 
de Inhangapi, 29 de setembro de 2017.  


