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ATA DA DECIMA REUNIAO ORDINARIA DO 

SEGUNDO PERIODO, DO QUARTO ANO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia quatro de novembro 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 foi procedida a leitura das atas das sessões 

anteriores, sendo as mesmas aprovadas sem alterações. Após a leitura dos 

expedientes foi franqueada a palavra com e tema livre. Ao usar a palavra o 

vereador Denílson Souza, fez um relato do serviço realizado em Cachoeira, falou 

das promessas feitas na região e não foram cumpridas e algumas postagens nas 

redes sociais, em seguida solicitou serviços de melhorias na Creche Maria Barbosa 

para atender as demandas nas eleições. O vereador Valdineio solicitou permissão 

ao plenário para se ausentar da sessão e desejou sorte aos pares nas eleições.  O 

vereador Armando Cruz, iniciou desejando boa sorte na eleição, disse estar 

fazendo suas visitas respeitando todos os candidatos, em seguida informou que 

continua a situação dos ribeirinhos em relação ao excesso de jet-ski e o grande 

risco de acidentes com os mesmos. O vereador Dacivaldo Ferreira, falou de sua 

carreira politica destacando seus trabalhos, frisou seus requerimentos e as 

melhorias conquistas através dos mesmos, disse estar fazendo uma campanha 

limpa e informou não participar da próxima sessão. O vereador João Charles disse 

estar tranquilo em relação a eleição, disse ser o momento de mostrar os trabalhos 

desenvolvidos pelos mesmos e desejou boa sorte aos Pares. Passando-se para 

Ordem do dia constou em pauta as seguintes proposições: Projeto de Lei 

Nº006/2020 de 29 de outubro de 2020, iniciativa do Poder Executivo, que dispõe 

sobre a Política Municipal de Resíduos Sólidos e aprovação do Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Inhangapi, Estado do Pará, e da outras 

providencias. Sendo este lido juntamente com o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos sólidos-PMGIRS e encaminhados para a Comissão de 

Fiscalização Financeira, Orçamentaria e de Apoio Administrativo e Comissão de 
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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 04 de novembro de 2020.  

      

 


