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ATA DA DECIMA OITAVA REUNIAO 

ORDINARIA DO PRIMEIRO PERIODO, DO 

TERCEIRO ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA 

OITAVA LEGISLATURA DA CAMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia doze de junho do ano de dois mil e dezenove, 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 numero 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. Após a leitura dos expedientes, foi franqueado o 

uso da palavra com o tema livre. De acordo com o ofício de nº050/2019, da 

Câmara Municipal, solicitando a presença do Secretario de Agricultura Sr. 

Sebastião Gusmão para prestar esclarecimentos sobre as políticas públicas na área 

da agricultura no Município, o mesmo foi convidado para se pronunciar. Ao usar 

a tribuna o Sr. Sebastião cumprimentou a todos, fez um relato da maneira como 

encontrou a referida área quando o mesmo assumiu a Secretaria, destacou os 

avanços na área, bem como a feira do agricultor na cidade, ressaltou sobre o 

Conselho Municipal de agricultura, frisou a questão dos tratores não terem 

iniciados seus trabalhos é falta de recursos e também salientou a falta de parceria 

com deputados para a referida área da agricultura neste Município, assim como 

também do Governo do Estado, destacou também a preocupação do gestor 

municipal e as parcerias com a EMATER, Banco da Amazônia e representante da 

Amazônia Florescer. O Sr. presidente fez perguntas em relação ao trator da 

referida área. O vereador Denílson Souza, ressaltou que em sua região os 

agricultores solicitaram roçagem e fez perguntas referentes ao cronograma dessa 

atividade. O vereador Dacivaldo Ferreira, frisou as prioridades em relação á área, 

disse através do Conselho de agricultura poderia haver uma colaboração dos 

agricultores em relação ao combustível para o trator trabalhar atendendo todos os 

agricultores incluindo os que não podem contribuir. O vereador João Charles, 

ressaltou que a Casa sempre estará disponível, destacou o Deputado Miro em 

relação ao trator, concordou com o vereador Dacivaldo referente ao á colaboração 

de agricultores. O vereador Armando Cruz agradeceu ao Secretario pela presença, 
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disse achar justa a sugestão do vereador Dacivaldo referente ao combustível para 

o trator, e comentou sobre a feira do produtor realizada nos dias de sábado na 

cidade. O vereador Mauro Leite, ressaltou sua preocupação em relação aos 

agricultores do Município, frisou que já são três anos de gestão e ainda não foram 

realizados os serviços com o trator para os agricultores, e disse que já esta na hora 

da prefeitura organizar um cronograma para o referido serviço. O vereador 

Valdineio Cerqueira, complementou a fala do vereador Dacivaldo referente o 

combustível, disse reconhecer o esforço do Secretario mais é pouco o relato do 

mesmo em relação ao Município. A vereadora Selma Pereira, disse que chegou a 

hora de dar uma resposta aos agricultores, frisou que entende a situação do 

mesmo e desejou boa sorte. Em seguida o Secretario respondeu as perguntas dos 

nobres vereadores, agradeceu a todos pela atenção, sugeriu que busquem ajuda 

com os Deputados para a referida área, e se colocou a disposição dos mesmos. 

Passando-se para Ordem do dia constou em pauta as seguintes proposições: 

Requerimento de nº019/2019, de autoria do vereador Denílson Souza, que solicita 

ao Sr. Prefeito Municipal, que estude as possibilidades de construir uma praça na 

Vila Arajó, uma vez que, a referida comunidade se tornará Vila Polo na região e 

não possui nenhuma área para lazer. Requerimento de nº 020/2019, de autoria da 

vereadora Selma Pereira, que solicita ao Sr. Prefeito Municipal, que através da 

Secretaria responsável faça a restauração das rampas de madeiras situadas no 

Espaço Cultural deste Município de Inhangapi, visto que, as mesmas encontram-

se deterioradas causando riscos aos banhistas. Requerimento de nº 021/2019, de 

autoria da vereadora Selma Pereira, que solicita ao Sr. Prefeito Municipal, que 

estude as possibilidades de realizar a revitalização das Praças públicas desta 

cidade de Inhangapi – PA. Requerimento de nº 022/2019, de autoria da vereadora 

Selma Pereira, que solicita ao Sr. Prefeito Municipal, que analise junto a Secretaria 

competente as possibilidades de realizar uma ação social para retirada de 

documentos, com o objetivo de atender toda população deste Município de 

Inhangapi – PA. Requerimento de nº023/2019, de autoria do vereador Valdineio 

Cerqueira, que solicita ao Poder Executivo, que proporcione a garantia dos 

Estudantes inhangapienses devidamente matriculados independente do nível 

escolar, o direito a meia passagem no transporte no transporte público. Nos 

termos do artigo 128, inciso III, da nossa Lei Orgânica, bem como também, no 

artigo 7º, inciso VII, alínea “a” também da Lei Orgânica. Sendo estes debatidos e 

aprovados por unanimidade.  Projeto de Lei º003/2019, de 11 de junho de 2019, 

iniciativa do Poder Legislativo e autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, que 

dispõe sobre as proibições de atividades de embarcação motorizadas no rio 

Inhangapi na área de banhistas no Espaço Cultural de Inhangapi, sendo o mesmo 

lido e encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação final para 
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devida analise e parecer técnico.  Projeto de Lei 002 de 22 de maio de 2019, 

iniciativa do Poder Legislativo, e autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, que 

dispõe sobre a alteração da denominação da Praça Alacid Nunes. Inicialmente foi 

votado e aprovado o Parecer técnico favorável da Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação Final. Em seguida passou-se a votação do supracitado Projeto, sendo o 

mesmo debatido e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 004/2019, 

iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2020 do 

Município de Inhangapi, Estado do Pará, e da outras providencias. Inicialmente 

foi votado e aprovado o Parecer Técnico da Comissão de Fiscalização Financeira, 

Orçamentária e de Apoio Administrativo favorável a sua aprovação. Em seguida o 

supracitado projeto entrou em discussão, na oportunidade foi destacado o valor 

total do referido Projeto em R$ 36.618.172,83 (trinta e seis milhões, seiscentos e 

dezoito mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e três centavos) também foi 

destacado que a LDO trata-se apenas e um orçamento e previsões. Na sequencia o 

Projeto entrou em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Projeto de 

Resolução nº002 de maio de 2019, que altera a Resolução nº: 002/2009 que dispõe 

sobre a reforma administrativa da Câmara Municipal de Inhangapi Pará, e 

reajusta o vencimento dos servidores efetivos, cargo em comissão, e contratados 

adequando ao salário mínimo vigente nacional, e dá outras providencias. 

Inicialmente foi votado e aprovado os Parecer Técnicos das Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação Final e, Fiscalização Financeira, Orçamentária e de 

Apoio Administrativo favorável a sua aprovação. Em seguida passou-se a votação 

do supracitado Projeto, sendo o mesmo debatido e aprovado por unanimidade. 

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 12 de junho de 2019. 

 

 


