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ATA DA OITAVA REUNIAO ORDINARIA 

DO PRIMEIRO PERIODO, DO QUARTO 

ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL 

DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
No dia dez de junho do ano de dois mil e vinte, às 09h00min, no 

plenário da Câmara Municipal, presentes os Senhores vereadores: 

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, na ausência do Sr. 

Presidente Raimundo Moura Amorim que testou positivo ao Covid-

19 e está em isolamento domiciliar a reunião foi conduzida pelo 1º 

Secretario Dacivaldo Ferreira, também foi justificada a ausência do 

vereador Valdineio Cerqueira pelo motivo do mesmo fazer parte do 

grupo de risco ao Covid-19. Em seguida foi convidada para compor a 

Mesa Diretora a vereadora Selma Pereira. Havendo número legal e 

na forma Regimental foi declarada aberta a presente reunião. Em 

seguida, foi lido um texto Bíblico e procedida a leitura das atas das 

sessões anteriores, sendo as mesmas aprovadas sem alterações. Não 

havendo expediente para leitura, foi franqueada a palavra com o 

tema livre. Ao se pronunciar o Presidente em exercício Dacivaldo 

ferreira frisou a reforma da Escola em Pernambuco, bem como a 

ampliação da Escola de Arajó, destacou a entrega de uma 

ambulância nova para Petimandeua, e também uma ambulância para 

o Hospital Municipal, frisou que em breve Patauateua também 

receberá uma ambulância nova, em seguida, agradeceu pelo serviço 

que esta sendo concluído na PA que liga Inhangapi a Patauateua e 

três de outubro, agradeceu também pela construção da ponte sobre o 

igarapé galho grande na estrada de Petimandeua, por fim, comentou 

sobre a distribuição de cesta básica para famílias carente no 

município que fazem parte do cad único, sendo estas mil duzentos e 

quarenta e seis famílias beneficiadas. O vereador Armando Cruz 

frisou um oficio de sua autoria, destinado a prefeitura para que seja 
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criado um portal da transparência exclusivo para área da saúde para 

melhores esclarecimentos. O vereador Marcus Costa agradeceu pelas 

ações que a gestão vem realizando em relação à pandemia do covid-

19 através da Secretaria de saúde, destacou que em sua comunidade 

foram confeccionadas três mil mascaras, frisou a entrega da 

ambulância sendo um requerimento de sua autoria, parabenizou o 

vereador Dacivaldo pela ambulância de Petimandeua, agradeceu 

também pela reforma e ampliação da escola Gleba Pernambuco, 

assim como também a reforma no ginásio esportivo de sua 

comunidade, por fim, relatou que ao acessar o portal da transparência 

do Legislativo constatou que ouve gastos e despesas no período da 

pandemia. O vereador Denílson Souza, frisou o trabalho realizado 

em sua comunidade através da secretaria de saúde, assim como 

também informou que foi realizado serviços de iluminação pública 

em Patauateua, mais que em uma rua da referida comunidade a 

voltagem elétrica esta a cima do normal, disse que as comunidades 

de sua região receberam reparos e implantações de novos pontos de 

iluminação pública, agradeceu pelo serviço na escola de Arajó sendo 

este um requerimento de suas autoria, solicitou serviços de reparos 

na ponte que liga Maracanã a cumaru e informou que há um 

perímetro da estrada que liga Cumaru a Patauateua que necessita de 

reaparos. O vereador João Charles agradeceu a gestão pela maneira 

como vem enfrentando a pandemia do covid-19 ressaltando o 

trabalho do Secretario Celso e falou sobre o teste rápido para o 

covid-19.  Passando–se para Ordem do Dia constou em pauta as 

seguintes proposições: Projeto de Lei nº002/2020, de 22 de abril de 

2020, iniciativa do poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes 

para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício 

Financeiro de 2021 do Município de Inhangapi, Estado do Pará, e dá 

outras providências. Inicialmente foi votado e provado o parecer 

técnico da comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de 

Apoio Administrativo e da Comissão de Legislação Justiça e 

Redação Final favorável a sua aprovação. Em seguida o supracitado 

projeto entrou em discussão, no qual os vereadores fizeram seus 

questionamentos junto a Assessoria jurídica e contábil da Casa que 

estiveram presentes, na oportunidade foi destacado o valor geral do 



                                         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 

 

referido projeto (LDO) em R$: 38.815.263,20 (trinta e oito milhões, 

oitocentos e quinze mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte 

centavos, frisando que a mesma trata-se apenas de orçamento 

previsões. Na sequencia o referido Projeto entrou em votação sento 

este aprovado pela maioria, uma vez que ouve ausência de dois 

vereadores justificados em plenário. 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 10 de junho de 2020.  

 

 
 

 

 


