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ATA DA VIGESIMA REUNIAO ORDINARIA 

DO PRIMEIRO PERIODO, DO TERCEIRO 

ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia vinte e seis 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 e Selma Maria Pereira 

da Costa. Prosseguida a chamada havendo numero legal o Sr. Presidente na forma 

regimental declarou aberta a presente reunião e, justificou a ausência do vereador 

Valdineio Cerqueira. Em seguida foi lido um texto bíblico e procedida a leitura da 

ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada com alteração. Após a leitura dos 

expedientes, foi franqueado o uso da palavra com o tema livre. Ao fazer uso da 

palavra o vereador Denílson Souza, cumprimentou a todos e destacou a resposta 

aos requerimentos aprovados na Casa. O vereador Dacivaldo, ressaltou sobre o 

requerimento de nº 23/2019 de autoria do vereador Valdineio em relação ao texto 

do mesmo e salientou sobre a resposta do Executivo frisando está correta. O 

vereador Armando Cruz pediu ao presidente que solicite ao Secretario que obras 

para que possa ser feito um serviço emergencial na estrada que dá acesso a Vila 

Itapera na qual abriu dois buracos e está impossível transitar. O vereador Mauro 

Leite solicitou ao Presidente que comunique ao secretario de Obras para que 

verifique a situação de uma tubulação passando a Vila de Maracanã a qual 

necessita que seja colocada mais piçarra. A vereadora Selma Pereira, solicitou ao 

presidente que providencie sua placa de mesa e sua foto no quadro de vereadores, 

destacou sua felicidade em relação às obras no Município e parabenizou o Prefeito 

pelo empenho, fez um relato de um ocorrido em relação a carro automotivo. O 

vereador Marcus Costa, destacou o fim do primeiro semestre, agradeceu a gestão 

pelos trabalhos realizados no Município e aos Pares pela parceria. Passando-se 

para Ordem do dia constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento de 

nº 024/2019, de autoria da vereadora Selma Pereira, que solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que através da Secretaria responsável faça um ponto de apoio na 

Comunidade Boa Vista, para ser utilizado no atendimento da equipe de saúde da 

Família, no dia em que a referida equipe estiver atendendo a Comunidade. Visto 
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que, a USF (Unidade de Saúde da Família) mais próxima fica na Vila Pernambuco, 

e há muita dificuldade para as pessoas se deslocarem até a mesma (idosos, 

gestantes e criança) pelo fato de ser distante, com isto, seria mais prático que o 

atendimento médico seja feito na própria Vila de Boa Vista, sendo este 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 26 de junho de 2019. 

 

 

 


