
                                         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 SEGUNDA REUNIAO ORDINARIA 

DO SEGUNDO PERIODO, DO TERCEIRO ANO 

LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia vinte e um de agosto 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 e Selma Maria 

Pereira da costa. Prosseguida a chamada havendo numero legal o Sr. Presidente 

na forma regimental declarou aberta a presente reunião e, justificou a ausência do 

vereador Valdineio Cerqueira. Em seguida foi lido um texto bíblico e procedida a 

leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovadas com alteração. Após a 

leitura dos expedientes foi franqueada a palavra com o tema livre. Ao fazer uso da 

palavra o vereador João Charles, comentou sobre o expediente nomeando o 

vereador Dacivaldo como representante do governo Municipal na Casa, pediu ao 

mesmo juntamente com os demais vereadores para que busquem uma solução em 

relação a terrenos doados pela Prefeitura os quais não estão sendo utilizados, para 

que possa ser doado a quem realmente necessita, disse que buscara informações 

sobre que medidas podem ser tomadas. O vereador Denílson Souza, 

complementou a fala do vereador João Charles em relação aos terrenos e, referente 

ao expediente nomeando o vereador Dacivaldo como representante do Executivo 

na Casa, comentou sobre o ofício em relação ao SUS, disse que procurou o 

Secretario de Saúde e fez um relato das providencias que o mesmo tomou a 

respeito da referida documentação citada pelo mesmo, em seguida solicitou ao 

Presidente que envie um oficio á Rede Celpa para que seja resolvida a situação da 

escola em Patauateua que estaria a quinze dias sem aulas por falta de energia 

elétrica e frisou o Projeto de lei que esta em analise. A vereadora Selma Pereira 

frisou um ocorrido na cidade envolvendo uma moça de dezesseis anos grávida e o 

Conselho tutelar, parabenizou o conselho pelo apoio a adolescente, bem como a 

Conselheira Renara que ficou no hospital com a mesma, e pediu ao vereador 

Dacivaldo que leve ao Prefeito para que haja mais apoio do Executivo ao Conselho 

tutelar, por fim, relatou que foi chamada a atenção pelo seu filho por utiliza 

celular durante a sessão e disse que deixara de cometer o ocorrido e agradeceu ao 

Presidente pelo apoio. O vereador Marcus Costa, ressaltou que esteve com alguns 

vereadores na Assembleia Legislativa com a Deputada Eloíza, frisou que foram 
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em busca de melhorias para o Município, salientou sobre o ofício nomeando o 

vereador Dacivaldo como líder do governo Municipal na Casa parabenizou o 

mesmo, e falou sobre um evento na Comunidade Saudade, fez perguntas em 

relação a um oficio, comentou sobre a construção da ponte na PA 460 sob o rio 

Apeú. O vereador Mauro Leite, complementou a fala da vereadora Selma em 

relação ao uso de celular na sessão, também falou sobre a falta de aula na Escola 

em Patauateua, parabenizou o vereador Dacivaldo pela nomeação e 

complementou a fala do vereador João Charles em relação aos terrenos doados 

pela Prefeitura, disse que foi dado o poder ao Executivo para realizar as doações, 

destacou a política Nacional ressaltando o que esta havendo na mesma e 

parabenizou a Sr. Renara do Conselho Tutelar pelo trabalho, parabenizou também 

o vereador Armando Cruz pelo evento na comunidade Livramento. O vereador 

Dacivaldo Ferreira, usou a tribuna para se pronunciar, ressaltou sobre o 

compromisso de se tornar líder do governo Municipal na Casa, relatou que é uma 

responsabilidade de levar ao Executivo os assuntos tratados, bem como o assunto 

debatido pelo vereador João Charles em relação aos terrenos doados pela 

Prefeitura que estão sem utilidade, complementou a fala da vereadora Selma 

Pereira sobre a adolescente e também sobre a ajuda de custo ao Conselho Tutelar, 

comentou sobre o evento no Sítio Saudade e frisou que esteve visitando as obras 

no Município, destacou o Campo Municipal, comentou sobre a reunião com a 

Deputada Eloíza e fez um relato da mesma, também comentou sobre a ponte 

citada pelo vereador Marcus. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente informou que 

se iniciara os trabalhos nas PA, convidou os Pares para participar da reunião em 

Pernambuco, e ressaltou sobre o edital para a inscrição no concurso para vaga de 

ACS para comunidade Cachoeira. 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 lavra da apresente ata, que lida e achada conforme será 

assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, em 21 de agosto de 2019. 

 


