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ATA DA OITAVA REUNIAO ORDINARIA DO 

SEGUNDO PERIODO, DO QUARTO ANO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia quatorze de outubro 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; 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. Não havendo expediente para leitura foi franqueado a 

palavra com e tema livre. Ao fazer uso da palavra o vereador Armando Cruz, 

ressaltou sobre o projeto de Lei nº004/2020, disse que o mesmo precisa ser 

estudado pra que posa ser votado na próxima sessão. O vereador Marcus Costa 

complementou a fala do vereador Armando Cruz e expos sua opinião em relação 

ao Projeto de lei, em seguida, fez comentários em relação a agricultura no 

município e destacou uma conversa com o Prefeito, na qual o mesmo afirmou 

existe projetos para que o município receba mais patrulhas mecânicas para a 

referida área. O vereador Dacivaldo Ferreira, ressaltou sobre o serviço que está 

sendo realizado na PA 136 no trajeto do restaurante flutuante até a empresa 

Cerâmica Vermelha frisando sua solicitação através de requerimentos, frisou 

também a obra na praça nossa senhora de Fátima no bairro vila nova,  comentou 

sobre o projeto de lei citado pelo vereador Armando Cruz, por fim, fez 

comentários sobre uma postagem nas redes sociais a seu respeito e repudiou a 

atitude do responsável pela mesma. O vereador João Charles comentou sobre as 

eleições, destacou a conclusão do asfalto nas vias da piçarreira e alegria dos 

moradores da área, ressaltando o trabalho do poder Executivo e do Poder 

Legislativo no Município. O vereador Denílson Souza, também falou do trabalho 

do Legislativo, destacou o empenho do Ex-Prefeito Feitosa junto ao Prefeito 

Egilasio nas conclusões das obras no Município, frisou o inicio do mantado do 

Prefeito e as prioridades no começo da gestão, agradeceu pelos requerimentos 

atendidos e destacou os serviços realizados em sua região ressaltando sua 

dedicação em sua comunidade. A vereadora Selma Pereira falou sobre a 

campanha política e desejou boa sorte a todos. Passando-se para Ordem do dia, 
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constou em pauta as seguintes proposições: Projeto de Lei nº 005/2020, de 14 de 

outubro de 2020, iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização de 

abertura de crédito especial no orçamento vigente do Município de Inhangapi, em 

atendimento a Lei Federal Nº 14.017/2020, e dá outras providências, sendo este 

lido e encaminhado para a Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentaria e 

de Apoio Administrativo 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 14 outubro 

de 2020. 

 

 


