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ATA DA DECIMA TERCEIRA REUNIAO 

ORDINARIA DO SEGUNDO PERIODO, DO 

QUARTO ANO LEGISLATIVO, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia dois de dezembro do ano de dois mil e vinte, ás 09h00min, no Plenário da 

Câmara Municipal, estiveram presentes os Senhores: 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 e Mauro Leite 

Pequeno. Prosseguida a chamada na ausência do Sr. Presidente que por motivos 

de saúde não esteve presente no momento, a presente reunião foi conduzida pelo 

1º Secretario Dacivaldo Ferreira, que convidou o vereador Armando Cruz para 

compor a Mesa Diretora, na sequência havendo número legal o Presidente em 

exercício na forma regimental declarou aberta a presente reunião e justificou a 

ausência dos vereadores Valdineio Cerqueira e Selma pereira.  Em seguida foi lido 

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

aprovada sem alteração. Não havendo expedientes para leitura foi franqueada a 

palavra com e tema livre. Ao fazer uso da palavra o vereador João Charles fez 

agradecimentos pelo início dos serviços solicitado pelo mesmo na vicinal da 

comunidade Pau Amarelo e solicitou implantação de luminária no início da rua 

Nossa Senhora de Fátima. O Presidente em exercício frisou uma fiscalização a 

pedido do Prefeito no serviço de asfalto que está sendo realizado pelo Governo do 

Estado no município. O vereador Denílson Souza parabenizou o vereador 

Dacivaldo Ferreira em relação ao projeto para sua comunidade de Petimandeua, 

comentou sobre o asfalto para o Município e sua esperança para que chegue à 

zona rural do mesmo, por fim, solicitou serviços de abertura de valas nas vicinais 

de sua região.  O vereador Armando Cruz, complementou a fala do Presidente 

sobre o asfalto, em seguida ressaltou sobre uma conversa com o Deputado 

Cristiano Vale em relação a melhorias para o Município e destacou uma visita a 

Comunidade saudade agradecendo a todos pelo acolhimento. O vereador Mauro 

Leite, falou sobre sua contribuição na política do Município, em seguida solicitou 

reposição de lâmpadas queimadas nas comunidades de sua região. O vereador 

Marcus Costa, solicitou serviços de abertura de valas nas PA no Município, 

também comentou sobre o asfalto que está sendo aplicado no Município pelo 

Governo do Estado, em seguida agradeceu ao gestor pela implantação de uma 
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torre de internet gratuita em sua comunidade. Ao retomar a palavra o presidente 

em exercício, frisou que se continuar no Legislativo na próxima Legislatura, 

indicará ao Prefeito um projeto de lei para que possa ser leiloado as sucatarias 

existentes na secretaria de Obras. Passando-se para Ordem do dia constou em 

pauta as seguintes proposições: Requerimento verbal de autoria do vereador 

Armando Cruz solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da Secretaria 

competente, seja implantado dois redutores de velocidades (quebra mola) na Rua 

Samuel Pereira Nunes. Sendo este debatido e aprovado por unanimidade. Projeto 

de Lei nº002/2020, iniciativa do poder Legislativo e autoria do vereador Dacivaldo 

Ferreiras dos Santos, que Denomina as Ruas de Logradouro Público Localizado na 

Zona Rural de Petimandeua do Município de Inhangapi. Inicialmente foi votado e 

provado o parecer Técnico da comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 

Após passou-se a votação do supracitado Projeto, sendo o mesmo debatido e 

aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria para deliberar o 

Presidente em exercício 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 02 de dezembro de 

2020.  

      

 


