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ATA DA DECIMA PRIMEIRA REUNIÃO 

ORDINARIA DO PRIMEIRO PERÍODO, DO 

QUARTO ANO LEGISLATIVO, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
No dia  quinze de julho do ano de dois mil e vinte, Ás 09h00min, no Plenário da 

Câmara Municipal, estiveram presentes os Senhores: Raimundo Moura Amorim, 

Presidente; Dacivaldo Ferreira Dos Santos, 1º Secretário; 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 número legal o Sr. 

Presidente na forma regimental declarou aberta a presente reunião. Em seguida foi 

lida um texto bíblico e procedida a leitura da ata da sessão anterior, sendo a 

mesma aprovada com alteração. Após a leitura dos expedientes foi estabelecido 

pelos nobres vereadores que a  referida sessão  seria para debater e votar Projetos 

e requerimentos tramitados na Casa, desta forma, passando-se para Ordem do dia 

constou em pauta as seguintes Proposições: Requerimento de nº 013/2020, de 

autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que 

viabilize junto a secretaria responsável, a realização de manutenção na iluminação 

pública e implantação  de novos portes nas comunidades quilombolas de 

Petimandeua e Itaboca. Requerimento de nº014/2020, de autoria do vereador 

Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que este determine junto 

a secretaria competente que sejam tomadas providencias para a execução de 

serviços de reparos e melhorias nas vicinais, como também, limpeza de bueiros, e 

implantação de novos seções de tubulações nas partes críticas, que ligam as 

comunidades Quilombolas Petimandeua e Itaboca. Requerimento de nº 015/2020, 

de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira dos Santos, solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal, a conclusão da UBS da comunidade de Itaboca, obra esta que foi 

iniciada no ano de dois mil e treze e encontra-se em total abandono, uma vez que, 

os recursos que foram executados na mesma eram objetos de convenio junto ao 

Governo Federal, por este motivo solicitamos que a gestão atual cancele o referido 

convenio e conclua a obra com recursos próprios, haja visto, que há uma grande 

necessidade das comunidades de Itaboca, São Sebastiao e Km 09 possam usufruir 

de um espaço digno e adequado para melhor atender o anseio destas 

comunidades. Requerimento de nº016/2020, de autoria do vereador Dacivaldo 

Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal,  que seja implantado novos leitos e 

cilindros de oxigênio no Hospital Municipal, uma vez que com o período de 

pandemia e com a ampliação do referido hospital se faz necessário as melhoria 
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citada para melhor atender os usuários da suade deste Município. Sendo estes 

lidos debatidos e aprovados por unanimidade. Projeto de Resolução nº001/2020, 

que regulamenta, no âmbito da Câmara Municipal de Inhangapi, a ampliação da 

Lei Federal nº13.460, de 26 de junho de 2017, define a organização e o 

funcionamento da ouvidoria Legislativa, e da outras providencias, sendo este lido 

debatido e aprovado. Projeto de Lei nº 003/2020, de 13 de julho de 2020, iniciativa 

do poder executivo, que dispõe sobre a criação da ouvidoria do Município de 

Inhangapi e da outras providencia, sendo este lido e encaminhado para Comissão 

de Legislação, justiça e Redação Final para devida analise 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 de Inhangapi, 

em 15 de julho de 2020.  

 


