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ATA DA NONA REUNIAO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO, DO QUARTO ANO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
No dia dezessete de junho 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 Secretario; 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 

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

mesma aprovada sem alteração. Após a leitura dos expedientes foi franqueada a 

palavra com o tema livre. Ao usar a palavra o vereador Denílson Souza solicitou 

um serviço de urgência na ponte que liga as Comunidades Maracanã Cumaru e 

agradeceu pela ambulância de Patauateua. O vereador Valdineio Cerqueira, 

ressaltou que sua comunidade necessita de uma equipe da secretaria de saúde 

para expor informações em relação as medidas para evitar contaminação do covid-

19, disse que está havendo invasão de pessoas em Boa vista. A vereadora Selma 

Pereira solicitou que seja feito um redutor de velocidade na Travessa Antônio 

Marçal nas proximidades da residência do Sr. Estélio para evitar acidentes que 

vem ocorrendo frequentemente na mesma. Passando-se para Ordem do dia, 

constou em pauta as seguintes proposições. Requerimento de nº008/2020, de 

autoria do vereador Valdineio Cerqueira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, 

que estude as possibilidades de implantar uma academia ao ar livre juntamente 

com um parque infantil na Comunidade de Boa Vista, haja visto que, a 

comunidade não possui área para lazer infantil, assim como também será de 

grande importância uma academia ao ar livre para que os moradores da referida 

comunidade possam ter uma melhor qualidade de vida. Requerimento de 

nº009/2020, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal, que através da secretaria responsável seja construída uma ponte em 

concreto na Vicinal que da acesso a Comunidade de Petimandeua, uma vez que, 

com a chegada do inverno as fortes chuvas arrastam a tubulação existente na 

mesma, com isto gera um forte impacto ambiental pelo volume de terra elevado ao 

igarapé galho grande, visto que este fato é continuo solicitamos a construção da 
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referida ponte. Requerimento de nº010/2020, de autoria do vereador Denílson 

Souza, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, uma ambulância nova para a 

Comunidade de Patauateua, uma vez que a ambulância existente está deteriorada. 

Requerimento de nº 011/2020, de autoria do vereador Marcus Costa, solicitando 

ao Sr. Prefeito Municipal, que estude as possibilidades de transformar o espaço do 

antigo galpão construído pelo INCRA na vila Pernambuco em um espaço para 

implantar projetos socias, para atender a população que necessita dessas 

atividades. Requerimento de nº012/2020, de autoria conjunta dos vereadores 

Selma Pereira e Dacivaldo Ferreira, que solicitam ao Sr. Prefeito Municipal, que 

estude uma nova área para a construção de um novo cemitério na cidade, uma vez 

que, o cemitério existente está superlotado. 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 nº 

13.460, de 26 de junho de 2017, define a organização e o funcionamento da 

Ouvidoria Legislativa, e da outras providencias. Projeto de Lei nº001/2020, 

corrigido conforme solicitação, que dispõe sobre a criação de cargos públicos para 

profissional de apoio escolar cuidador, profissional d apoio escolar mediador e 

profissional de apoio escolar monitor de transporte escolar, do município de 

Inhangapi-PA e da outras providencias. Sendo estes lidos e encaminhados a 

Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentaria e de Apoio administrativo e 

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 17 de junho de 2020.  

 

__________________________ 

Raimundo Moura Amorim 

Presidente 

 

__________________________ 

Dacivaldo Ferreira dos Santos 

1º Secretario 

 

__________________________ 

João Charles Oliveira Da Costa 

2º Secretario 
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__________________________ 

Armando Cruz Duarte 

Vereador 

 

__________________________ 

Denílson Souza de Menezes 

Vereador 

 

__________________________ 

Marcus Reis Silva da Costa 

Vereador 

 

__________________________ 

Mauro Leite Pequeno 

Vereador  

 

__________________________ 

Sema Maria Pereira Da Costa 

Vereadora 

 

__________________________ 

Valdineio Araújo Cerqueira 

Vereador 

 

 

 

 

 

 

      

 

 


