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ATA DA QUARTA REUNIAO ORDINARIA DO 

SEGUNDO PERIODO, DO TERCEIRO ANO 

LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia quatro de setembro 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; Mauro Leite Pequeno; Selma Maria Pereira da Costa e Valdineio 

Araujo Cerqueira. Prosseguida a chamada havendo numero legal o Sr. Presidente 

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

vereador Marcus Costa que esteve no momento no desfile escolar em 

Pernambuco. Em seguida foi lido um texto bíblico e procedida a leitura da ata da 

sessão anterior, sendo a mesma aprovadas sem alteração. Não havendo 

expediente para leitura foi franqueada a palavra com o tema livre. Ao fazer uso da 

palavra o vereador Denílson Souza agradeceu pelo serviço que está sendo 

realizado na PA e na estrada do Livramento, citou a falta de águe em 

Cachoeirinha, mais disse que a gestão está se empenhando para resolver. O 

vereador João Charles agradeceu ao Prefeito por atender seu requerimento em 

relação a reforma do PSF do Bairro Vila Nova, disse que o trabalho está por toda 

cidade e citou a Lei do silêncio como um ponto fundamental e a importância da 

mesma. O vereador Armando Cruz, falou sobre a Lei do silêncio, disse que a 

mesma já está sendo vista com bons olhos pela população de bem, relatou que 

alguns comentários sobre a referida estão sendo feitos por pessoas que pretende se 

candidatar na próxima eleição, comentou sobre o serviço que esta sendo realizado 

nas estradas, frisando que melhora para o transporte escolar e solicitou que seja 

realizado o mesmo serviço na ramal do Acapuquara. A vereadora Selma Pereira, 

convidou a todos para participar do Círio de São Vicente Ferrer, relatou que ficou 

chateada com a postura Sr. Presidente da Casa na sessão anterior, na qual o 

mesmo salientou que a vereadora e alguns vereadores queriam casar seu mandato. 

O vereador Dacivaldo Ferreira pediu parte na fala da vereadora Selma, 

convidando a todos para que participem do círio fluvial, também disse ter ficado 

chateado com o Presidente por lhe considerar adversário do mesmo. O Sr. 

Presidente interrompeu a fala do vereador solicitando que o mesmo leia o 

regimento Interno no art. 124º, o qual foi lido e questionado pelo mesmo e 

justificou que a vereadora Selma entendeu errado em relação a sua postura na 
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sessão passada. O vereador Valdineio Cerqueira, fez um breve resumo sobre as 

falhas dos vereadores, citou os serviços feito nas PA e que espera que sua agrovila 

de Boa Vista seja contemplada com o serviço, também comentou sobre a lei do 

silencio e solicitou providencias em relação a alguns buracos na entrada da cidade. 

Ao retomar a palavra o Sr. Presidente agradeceu ao Sr. Prefeito, frisou a área da 

saúde bem como o posto de saúde do bairro vila nova, o hospital Municipal, 

parabenizou o Secretário de Saúde, também agradeceu pelo serviço realizado na 

estrada que dá acesso a Comunidade Patauateua. Passando-se para ordem do dia 

constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento de nº 026/2019, de 

autoria do vereador Mauro Leite, que solicita ao Sr. Prefeito Municipal, que 

através da Secretaria responsável seja realizado serviços de raspagem e 

empiçarramento nas Vias Públicas da Vila Patauateua, sendo este debatido e 

aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº005/2019, de 23 de agosto de 2019, 

iniciativa do Poder Executivo, que Estima a Receita e Fixa as Despesas 

Orçamentarias do Município de Inhangapi, Estado do Pará, para o Exercício 

Financeiro de 2020 e dá outras providencias. Sendo este lido e encaminhado para a 

Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentaria e de Apoio Administrativo 

para devida análise e parecer técnico. 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, em 04 de setembro de 2019. 

 

 


