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ATA DA SEGUNDA REUNIAO ORDINARIA 

DO SEGUNDO PERIODO, DO QUARTO ANO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia vinte e seis 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; 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 Armando 

Cruz ressaltou que esteve no fim de semana em uma comunidade ribeirinha e 

destacou o que vem ocorrendo com os ribeirinhos em relação ao excesso de jet-ski 

no rio, solicitou providencias em relação ao fato, solicitou também reposição de 

lâmpadas queima na rua Heráclito Ferreira Gonsalves. O vereador Marcus Costa 

comentou sobre uma reunião do partido Democratas destacou sua fala na mesma, 

frisou as obras que foram realizadas no Município e as obras que serão feitas 

relatando o apoio do deputado Hélio Leite. A vereadora Selma Pereira agradeceu 

ao gestor pelo comprometimento com a comunidade Boa Vista na realização das 

obras na mesma. O vereador Denílson Souza também destacou a reunião no 

partido Democratas, destacou o respeito no período eleitoral e informou que 

iniciou o serviço na estrada de Arajó. O vereador Valdineio Cerqueira, comentou 

sobre a pandemia do corona vírus frisando que precisa de informações em relação 

aos casos no Município, em seguida falou sobre a realização das obras no 

Município. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente pediu opinião aos Pares em 

relação a volta das sessões semanalmente no Legislativo. O vereador Mauro Leite 

salientou sobre as obras no município, e solicitou um trabalho no Ramal das 

Viúvas, por fim, falou sobre o período eleitoral. O vereador João Charles disse 

estar feliz por fazer parte do grupo político do Prefeito, citou a obra na Câmara 

Municipal parabenizando o Presidente da mesma. O vereador Dacivaldo Ferreira 

agradeceu ao Prefeito pelas obras, destacando a maneira que o mesmo conduz o 

Município, falou sobre o período eleitoral e os cuidados que precisam ter em 

relação a esse período. Passando-se para Ordem do dia constou em pauta as 
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seguintes proposições: Requerimento de nº022/2020, de autoria do vereador 

Armando Cruz, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal,   que viabilize junto a 

Secretaria responsável, para que sejam realizadas coleta de lixo nas comunidades 

ribeirinhos deste Município, visto que não é permitido queimar o lixo o mesmo 

fica acumulado e com a chegada do  inverno as enchentes levam os referidos lixos 

para o rio. Requerimento de nº025/2020, de autoria do vereador Denílson Souza, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que seja disponibilizada uma ambulância 

para atender o Polo do Arajó, visto que, a referida comunidade tornou-se Polo, no 

qual fazem parte as comunidades: Cariru, Arraial do Remédio, Pau Amarelo, 

Arajó, Mata Boa e Ponta de Terra, uma vez que, o Polo não possui uma 

ambulância e com a grande demanda das comunidades há dificuldades para 

atendimentos. Sendo estes lidos, debatidos e aprovados por unanimidade. 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- Código Tributário Municipal de Inhangapi. 

Inicialmente foi votado e aprovado o parecer Técnico da Comissão de Fiscalização 

financeira Orçamentaria de apoio Administrativo favorável à sua aprovação. Em 

seguida passou-se a votação do supracitado projeto sendo este lido debatido e 

aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Nº001/2020, iniciativa do Poder 

Executivo, que dispõe sobre a criação de cargos públicos para Profissional de 

Apoio Escolar -Cuidador, Profissional de apoio Escolar – Mediador e profissional 

de apoio Escolar-Monitor de transporte Escolar, do Município de Inhangapi – PA e 

da outras providencias. Inicialmente foi votado e aprovado o Parecer Técnico da 

Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentaria e de apoio Administrativo 

favorável à sua aprovação. Em seguida passou-se a votação do supracitado 

Projeto, sendo este lido, debatido e aprovado 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 26 de 

agosto de 2020. 

 

 


