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ATA DA DECIMA QUARTA REUNIAO 

ORDINARIA DO SEGUNDO PERIODO, DO 

QUARTO ANO LEGISLATIVO, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia nove de dezembro do ano de dois mil e vinte, 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 número 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 franqueada a 

palavra com e tema livre. O vereador João Charles fez agradecimentos pelos 

trabalhos realizados e solicitou reposição de lâmpadas queimadas na Rua Maria 

Olinda nas proximidades da fábrica de açaí Macunaíma, ressaltou sobre a 

aplicação de asfalto e meio fio nas vias públicas da cidade. O vereador Armando 

Cruz, complementou a fala do vereador João Charles em relação ao asfalto 

destacando o ato de um cidadão quebrar o meio fio para entrar em sua residência, 

frisando a falta de respeito do mesmo, em seguida destacou que seria a última 

sessão ordinária do corrente ano agradecendo pelas parcerias durante seu 

mandato no Legislativo e se colocou a disposição. O vereador Denílson Souza, 

também comentou sobre seu mandato disse que seu sentimento é de dever 

cumprido, destacou seus requerimentos que foram atendidos e disse que fará seu 

trabalho de vereador até dia trinta e um do corrente ano. O vereador Valdineio 

Cerqueira falou de sua trajetória no Legislativo e a diferença da ultima eleição, 

destacou sua mudança de partido e agradeceu a todos pelo carinho e respeito. A 

vereadora Selma Pereira agradeceu a todos pelas parcerias, agradeceu ao 

Presidente pelo apoio e demais vereadores, agradeceu também ao Prefeito. O 

vereador Marcus Costa, agradeceu a gestão por atender seu pedido em relação a 

abertura de valas nas PA, falou sobre o asfalto que está sendo implantado pelo 

governo do Estado no qual foi iniciado em sua comunidade e que em uma das 

ruas não foi concluído, por fim, agradeceu a todos os Pares pelos ensinamentos e 

união no Legislativo. O vereador Dacivaldo Ferreira, também comentou sobre a 

atual Legislatura frisando a união dos Pares, salientou sobre o Projeto de Lei 
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nº006/2020, por fim, solicitou que na próxima Legislatura o novo Presidente possa 

transmitir as sessões ao vivo nas redes sociais, assim como também, a questão da 

assessoria de finanças do Presidente voltar a assinar os cheques com o mesmo. 

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

Projeto de Lei nº006/2020, de 29 de outubro de 2020, iniciativa do Poder 

Executivo, que dispõe sobre a Política Municipal de Resíduos Sólidos e aprovação 

do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Inhangapi, 

Estado do Pará, e dá outras providências. Inicialmente foi votado e aprovado o 

Parecer Técnico da Comissão de Legislação, Justiça e redação Final e Parecer 

Técnico da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentaria e apoio 

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

supracitado Projeto, sendo este lido, 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 09 de dezembro de 2020.  

 

      

 


