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ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO 
ORDINARIA DO SEGUNDO PERIODO, DO 
PRIMEIRO ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA 
OITAVA LEGISLATURA DA CAMARA 
MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, as 09horas em 
plenário da Câmara Municipal, presente os Senhores vereadores: Dacivaldo Ferreira 
dos Santos, presidente; Denilson Souza de Menezes, 2º secretario; Armando Cruz 
Duarte; Mauro Leite Pequeno; Reinaldo Viziney Sousa Moreira e Valdineio Araújo 
Cerqueira. Procedida a chamada havendo numero legal o sr. Presidente na forma 
regimental declarou aberta a presente reunião e justificou a ausência dos vereadores 
João Charles Oliveira por motivos pessoais, Marcus Costa por motivo do mesmo estar 
presente acompanhando os trabalhos em sua comunidade e do Raimundo Amorim 
pelo motivo que o mesmo desconhece. Em seguida foi convidado para compor a Mesa 
Diretora o vereador Valdineio Cerqueira. Após foi lido um texto bíblico e procedida a 
leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma lida e aprovada sem alteração. Na 
sequencia foram lidos os expedientes recebidos e franqueado o uso da palavra com o 
tema livre. Inicialmente o Sr. Presidente convidou a equipe da EMATER para se 
pronunciar; representada pelo Sr. Kenji Oikawa e Júlio Albuquerque. Os mesmos 
exporão os trabalhos da EMATER marcando os cinco anos da institucionalização do 
projeto FEPAMI/PRO-PIRÁ e ressaltaram a trajetória do mesmo em parceria com a 
JICA (agencia internacional de cooperação Brasil-Japão) e a importância do projeto no 
município. Em seguida o Sr. presidente representou seus Pares para fazer algumas 
colações e perguntas para os mesmos, agradeceu a EMATER por sempre está presente 
acompanhando os trabalhos do Poder Legislativo e propôs uma conversa com o 
prefeito para tratar sobre uma tentativa de retomar a cooperação com a JAICA. 
Passando-se para ordem do dia contou em pauta as seguintes proposições: 
Requerimento de nº062/2017, de autoria do vereador Armando Cruz, que solicita do 
prefeito municipal que seja realizado serviços de limpeza nas margens do rio 
Inhangapi, sendo o mesmo aprovada por unanimidade. Projeto de emenda à lei 
orgânica 002/2017, iniciativa da Câmara Municipal de Inhangapi, que dispõe sobre 
emenda à lei orgânica do Município de Inhangapi, com a inclusão do inciso V ao 
artigo 107, que torna como receita a contribuição de iluminação pública Municipal de 
Inhangapi, inicialmente foi votado e aprovado o parecer técnico da comissão 
Legislação, Justiça e Redação Final e da comissão de Fiscalização Financeira, 
Orçamentaria e de Apoio Administrativo. Em seguida passou-se a votação do 
supracitado projeto, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Projeto de lei 
nº008/2017, de 26 de novembro de 2017, iniciativa da Prefeitura Municipal de 
Inhangapi, que autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal de Inhangapi, a doar 
Bem Imóvel, e da outras providências, sendo o mesmo lido e encaminhado para a 
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Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, para a devida análise e parecer técnico. 
Não havendo mais matéria para deliberar o Sr. Presidente agradeceu pela participação 
de todos e deu por encerrada a sessão. Do para constar foi lavrada a presente ata, que 
lida e achada conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, em 01 de 
dezembro de 2017. 
 
 


