
                                         ESTADO DO PARA  

CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

CNPJ: 34.824.094/0001-35 
 

Av. Ernane Lameira, 377 – Fone: (91) 3809-1145 – CEP: 68.770-000 – Inhangapi – Pará /www.cminhangapi.pa.gov.br 
E-mail: camara_inh@hotmail.com 

 

  

 

ATA DA DECIMA NONA REUNIAO 

ORDINARIA DO PRIMEIRO PERIODO, DO 

TERCEIRO ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA 

OITAVA LEGISLATURA DA CAMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia dezenove de junho do ano de dois mil e dezenove, Ás 09h00min, no 

plenário da Câmara Municipal estiveram presentes os Senhores: Raimundo Moura 

Amorim, Presidente; Dacivaldo Ferreira dos Santos, 1º Secretario; João Charles 

Oliveira da Costa, 2º Secretario; Armando Cruz Duarte; Denílson Souza de 

Menezes; Marcus Reis Silva da Costa; Mauro Leite Pequeno; Selma Maria Pereira 

da Costa e Valdineio Araújo Cerqueira. Prosseguida a chamada havendo numero 

legal o Sr. Presidente na forma regimental declarou aberta a presente reunião. Em 

seguida foi lido um texto bíblico e procedida a leitura da ata da sessão anterior, 

sendo a mesma aprovada sem alteração. Após a leitura dos expedientes, foi 

franqueado o uso da palavra com o tema livre. Ao fazer uso da palavra o vereador 

Denílson Souza, comentou sobre o ofício do TCM enviado a Casa, ressaltando que 

o jurídico pode passar mais informações referentes ao mesmo aos vereadores, 

destacou a reforma do Posto de Saúde de Patauateua sendo um requerimento 

atendido, agradeceu ao Secretario de obras pelo empenho em manter a cidade 

limpa e salientou sobre o Hospital Municipal em relação à limpeza do mesmo. O 

vereador Mauro Leite, agradeceu a Deus pelos seus dezenove anos de casado, 

destacou uma passagem bíblica e falou sobre os valores da família. O vereador 

Marcus Costa, fez perguntas ao Presidente referente ao oficio destinado ao 

Cartório regional eleitoral em relação a tornar ao Município os serviços do mesmo, 

agradeceu ao Prefeito pelo empenho em sua gestão e informou que iniciará a 

reforma do posto de saúde da Vila Pernambuco, agradeceu aos pares pela união 

na Casa, agradeceu também pelo trabalho realizado no ramal ST. O vereador João 

Charles usou a tribuna para se pronunciar, agradeceu pelo semestre que está 

sendo concluído, destacou o trabalho do secretario de Saúde, e parabenizou o 

vereador Dacivaldo pelos Projetos e requerimentos. A vereadora Selma Pereira, 

relatou um ocorrido com seu filho, complementou a fala do vereador Mauro em 

relação à família e agradeceu a todos pela parceria. O vereador Armando Cruz 

desejou pêsames à família de um amigo pela perda de sua filha, parabenizou o 

vereador Mauro Leite pelo aniversario de casamento, também agradeceu a todos e 

desejou melhoras ao filho da vereadora Selma. O vereador Dacivaldo Ferreira, 

usou a tribuna para se pronunciar, também parabenizou o vereador Mauro pelo 
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aniversario de casamento, agradeceu ao secretario de obras pela limpeza na 

cidade, destacou a área da saúde no município e também lamentou o falecimento 

citado pelo vereador Armado Cruz, em seguida, agradeceu ao Prefeito referente 

ao grupo de idosos de sua comunidade, frisou um passeio que os mesmo irão 

realizar e informou que já esta elaborando um novo projeto relatando tratar-se do 

forró do Tilú para que o mesmo torne-se um Patrimônio estrutural para o 

Município. O vereador Valdineio Cerqueira parabenizou o vereador Mauro, falou 

da vida política, destacando que sempre haverá criticas de outros candidatos, 

informou que o serviço na ponte sob o rio Apeú na comunidade Serraria está 

parada mais que em breve retornará, destacou o serviço no ramal ST, e agradeceu 

a todos pelo apoio em relação a saúde de sua filha. Ao retomar a palavra o Sr. 

Presidente informou que fará um ofício ao tribunal regional eleitoral, frisou sobre 

a área da saúde no Município, bem como o atendimento no Hospital Municipal, 

destacou o trabalho do Prefeito Egilasio, do Sr. Feitosa e também do Secretario de 

saúde Celso Leite. Passando-se para Ordem do dia constou em pauta as seguintes 

proposições: Projeto de Lei º003/2019, de 11 de junho de 2019, iniciativa do Poder 

Legislativo e autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, que dispõe sobre as 

proibições de atividades de embarcação motorizadas no rio Inhangapi na área de 

banhistas no Espaço Cultural de Inhangapi. Inicialmente foi votado e aprovado o 

parecer técnico favorável da comissão de Legislação, justiça e Redação Final. Em 

seguida passou-se a votação do supracitado Projeto, sendo o mesmo debatido e 

aprovado por unanimidade.  Não havendo mais matéria para deliberar o Sr. 

Presidente agradeceu pela participação de todos 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, em 19 de junho de 2019. Em tempo 

onde está escrito “estrutural” escreve-se, “histórico e cultural. 

 

 

                                            

 

 


