
Ata da Décima Sexta Reunião Ordinária do Segundo Período, da Terceira

Sessão Legislativa, da Décima Sétima Legislatura da Câmara Municipal de

Inhangapi; Estado do Pará. Ás 09:00 do dia onze do mês de dezembro do ano

de dois mil e quinze, em plenário da Câmara Municipal presentes os

vereadores: José Amiraldo Lopes de Jesus; Presidente, Maria da Conceição

Araújo Castelo Branco; 2° secretária, Maurício Rômulo Lameira de Moraes,

Raimundo Carlos Meireles Silva,  Valdineio Araújo Cerqueira, Jurandir da Silva

Gonçalves, João Capistrano de Araújo Filho e Plácido Silva da Trindade.

Havendo número legal o Senhor Presidente na forma regimental declarou

aberta a presente reunião e convidou o vereador João Capistrano para compor

a Mesa Diretora em substituição ao vereador João Charles. Em seguida foi lido

um texto Bíblico e procedida a leitura da ata da sessão passada, sendo a

mesma lida e aprovada sem alteração. Não havendo expedientes recebidos,

foi fraqueado o uso da palavra com tema livre. Na oportunidade o vereador

João Capistrano, pediu aos seus Pares para fazerem um minuto de silêncio

pelo falecimento do ex-vereador Arsênio Pinheiro. Com a palavra o  Presidente

José Amiraldo, deixou seus pesar aos familiares do ex-vereador; notificou e

convidou os nobres vereadores para participar de uma palestra que se

realizará na escola estadual Prof° Antônio Marçal e será apresentado pelo

deputado Federal Eder Mauro. Com a palavra o vereador Plácido Silva, voltou

a reivindicar a respeito da falta de manutenção e matérias no ginásio Tia Paula

da comunidade Patauateua; fez um breve comentário sobre um descaso que a

escola estadual Agostinho Moraes de Oliveira se encontrava e sugeriu ao

Presidente para juntos levar a situação do colégio ao  Governo do Estado.

Pronunciamento do vereador Jurandir Gonçalves, ressaltou referente a

situação do Ginásio Tia Paula, que foi relatado pelo vereador Plácido. Com a

palavra a vereadora Maria da Conceição; fez agradecimentos ao Pastor pela

comemoração do Dia da Bíblia e ao Secretário de Saúde, Sr. Jurandir Baia,

pela sua gestão como secretário. Passando-se para Ordem do Dia contaram

em pauta as seguintes proposições: Projeto de Lei nº001/2015, iniciativa da

Prefeitura Municipal d Inhangapi, que dispõe sobre as diretrizes Orçamentárias

para o Exercício Financeiro de 2016 e das outras Providencias. Inicialmente foi

votado e aprovado Parecer técnico da comissão de Fiscalização Financeira,



Orçamentária de Apoio Administrativo. Em seguida passou-se a votação do

supracitado Projeto, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Projeto de

Lei nº09/2015, também iniciativa da Prefeitura Municipal de Inhangapi, que

dispõe sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico. Inicialmente foi votado

e aprovado parecer técnico da comissão de Legislação, justiça e redação final.

Em seguida passou-se a votação do supracitado o Projeto, sendo o mesmo

aprovado por unanimidade. Ao retomar a palavra o Presidente justificou

ausência do vereador João Charles e convocou os pares para um novo

período ás 11:30 onze horas e trinta minutos e deu por encerrada a sessão. Do

que, para constar foi lavrada apresente ata, que lida e achada conforme será

assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, 11 de dezembro de 2015

José Amiraldo Lopes de Jesus

             Presidente

Maria da Conceição A. Castelo Branco 

  2° Secretária


