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ATA DA NONA REUNIAO ORDINARIA DO 

SEGUNDO PERIODO, DO TERCEIRO ANO 

LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia dezesseis de outubro 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; Marcus Reis Silva da Costa 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 das atas das sessões anteriores, sendo as mesmas aprovada sem alteração. 

Após a leitura dos expedientes foi franqueada a palavra com o tema livre. 

Inicialmente o vereador Mauro Leite ao se pronunciar, solicitou que através da 

Secretaria possa ser realizada coleta de lixo nas proximidades da comunidade 

Catarina. Em seguida, foi convidado para se pronunciar o Sr. Celso Leite 

Secretário Municipal de Saúde. Ao se pronunciar, o mesmo cumprimentou a 

todos, em nome da vereadora Selma homenageou a todas as mulheres, informou 

que buscou parcerias com o instituto Amazônia e que conseguiram uma ação 

social, na qual serão realizados de mamografia, PCCU e eletrocardiograma nos 

dias vinte e vinte e um de outubro, destacou a importância de divulgarem esta 

ação no Município, por fim, informou a todos que a Unidade de Saúde  

Centro em breve será inaugurada, agradeceu pelo espaço na Casa e parabenizou a 

mesma pela atitude de homenagear os policiais militares local. 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 16 de 

outubro de 2019.   

 

 

 


