
                                         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 

 

 

ATA DA PRIMEIRA REUNIAO ORDINARIA 

DO SEGUNDO PERIODO, DO QUARTO ANO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia doze de agosto 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; Denílson Souza de Menezes; Marcus Reis Silva da Costa; 

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 e justificou a ausência dos vereadores Armando Cruz e 

Mauro Leite. 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. O vereador João Charles 

parabenizou o Prefeito pelo empenho nas obras no Município, frisou um projeto 

para asfaltar ruas no bairro Vila Nova destacando a parceria com deputado Miro 

Sanova, comentou sobre o subsídio dos vereadores; Prefeito; Vice-Prefeito e 

Secretários Municipais, por fim, fez comentários sobre as eleições do corrente ano. 

A vereadora Selma Pereira, solicitou novamente um redutor de velocidade na 

Travessa Antônio Marçal relatando um acidente na mesma, citou que muitos 

adolescentes pilotam e empinam motos nas vias da cidade causando transtornos. 

O vereador Denílson Souza, agradeceu a gestão e aos Pares pelo apoio  e informou 

que suas solicitações na sessão anterior foram atendidas, informou que se iniciou a 

limpeza pública nas comunidades de sua região, em seguida, frisou sobre o dia 

dos pais e comentou sobre o Projeto de Lei nº001/2020-PMI. O vereador Dacivaldo 

Ferreira, parabenizou a todos os pais pelo dia dos pais, também falou sobre o 

subsídio dos vereadores; Prefeito; Vice-prefeito e Secretários Municipais, 

comentou também sobre um Projeto de sua autoria e fez um relato do mesmo, 

falou sobre o serviço nas estradas e a construção de uma ponte em concreto  

construída pela empresa em relação ao linhão, em seguida justificou a ausência do 

Secretário de Saúde na Casa. O vereador Marcus Costa, agradeceu ao Prefeito 

Egilasio e ao Ex-prefeito Feitosa pelo apoio nas obras em Pernambuco e em outras 

comunidades de sua região, ressaltou sobre as novas obras que ocorrerão e disse 

estar satisfeito com as referidas ações da gestão, falou sobre as eleições e frisou seu 

grupo político. O vereador Valdineio Cerqueira, falou sobre a ausência do 

secretário de saúde na Casa, também comentou sobre o ano de eleições e a questão 
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do grupo político se reunir. Passando-se para Ordem do dia, constou em pauta as 

seguintes proposições: Projeto de Lei nº001/2020, de 21 de julho de 2020, iniciativa 

do Poder Legislativo e autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, que Altera o Art.75 

da Lei Municipal Nº659/2017 de 11 de outubro de 2017-Códgo Tributário 

Municipal de Inhangapi, sendo este lido e encaminhado para a Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, para devida analise e parecer técnico. 

Requerimento de nº021/2020, de autoria do vereador Marcus Costa, que solicita 

ao Sr. Prefeito Municipal, que faça a aquisição de uma segunda ambulância nova 

para a Comunidade de Pernambuco. Requerimento de nº 023/2020, de autoria do 

vereador Denílson Souza, que solicita ao Sr. Prefeito Municipal, que viabilize junto 

a Secretaria responsável, a implantação de novos portes com instalação de novos 

pontos de iluminação pública nas Comunidades de Maracanã, Catarina, Cumaru e 

Cachoeirinha. Requerimento de nº 024/2020, de autoria do vereador Marcus costa, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que viabilize junto a Secretaria responsável, 

a implantação de novos portes com instalação de novos pontos de iluminação 

pública na Comunidade Bacuri, zona rural deste Município. Sendo estes lidos, 

debatidos e aprovados por unanimidade. 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 12 de agosto 

de 2020. Em tempo onde está escrito, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

escreve-se, e comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentaria e de Apoio 

Administrativo.  

 


