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ATA DA OITAVA REUNIAO ORDINARIA 

DO PRIMEIRO PERIODO, DO PRIMEIRO 

ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às 09 horas, em plenário 

da Câmara Municipal, presentes os Senhores vereadores: Dacivaldo Ferreira dos 

Santos, Presidente; Marcus Reis Silva da Costa, 1° Secretário; Denílson Souza de 

Menezes, 2° Secretário; Armando Cruz Duarte; Raimundo Moura Amorim; 

Mauro Leite Pequeno; Gilmar Pantoja Gomes e Reinaldo Viziney Souza Moreira. 

Havendo número legal e na forma Regimental, Sr. Presidente declarou aberta a presente 

reunião. Em seguida, foi lido um texto Bíblico e procedida a leitura da ata da sessão 

anterior, sendo a mesma lida e aprovada com alteração. Após a leitura da ata o Sr. 

Presidente Dacivaldo Ferreira, pediu   permissão aos nobres vereadores para se retira da 

sessão pelo motivo que iria participar de um encontro de piscicultor. Na sequência, o 

mesmo convocou o 1° secretario para conduzir a presidência. Dando continuidade o 

Presidente em exercício Marcus da Costa, convidou o vereador Raimundo Amorim para 

compor a Mesa Diretora. Em seguida, foi lido expediente recebido e franqueado o uso 

da palavra com tema livre. O vereador Raimundo Amorim com a palavra ressaltou que 

o transporte escolar já foi normalizado no município. O vereador Mauro Leite com 

palavra reivindicou sobre a dificuldade que vila de Patauateua está tento com relação à 

falta de limpeza pública, ressaltou que a sua cobrança está sendo legal e espera que a 

situação melhore. O vereador Armando Cruz com a palavra, comentou e demostrou-se 

satisfeito referente a situação que foi resolvido sobre o transporte que conduz os alunos 

universitários para o município de castanhal, ressaltou que a situação que foi resolvida é 

uma conquista do município. O vereador Denilson Souza com palavra complementou 

sobre assuntos que foram debatidos pelos seus Pares e mencionou que estiveram 

participando de uma reunião na Secretaria de Estado de Transporte, relatou que a visita 

foi para tratar sobre as situações das PA do município. O vereador Gilmar Pantoja 

complementou sobre a visita feita na Secretaria de estado de transporte que o vereador 

Denilson Souza participou, perguntou se tinha alguma esperança em fazer o porto da 

vila Pernambuco ou foi só comentários na reunião. O vereador Marcus da Costa com a 

palavra, explicou ao vereador Gilmar Pantoja, que a questão é um sonho, mas acredita 

que ainda vai se estender alguns anos para o Porto ser construído, porque é um 

empreendimento muito grande, que vai beneficiar tanto como Inhangapi, quanto para as 

regiões. O vereador Reinaldo Moreira com a palavra complementou referente os debates 

feitos pelos pares no plenário, salientou que ver perfeitamente e natural os embates de 

ideia, principalmente nessa Casa legislativa, disse ainda, com sua humilde opinião, o 

embate deve acontecer para uma construção de unidade, mais uma unidade com 

adversidade e demonstrou satisfeito com relação ao transporte escolar que já foi 

resolvido. O Presente em exercício Marcus da Costa retornou a palavra para enfatizar 

sobre os assuntos debatidos pelos nobres vereadores e disse que em quase todas as 

sessões estão sendo falado sobre a limpeza pública das comunidades e retiradas de lixo; 
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após seu pronunciamento passou para Ordem do Dia, Constou em pauta a seguintes 

Proposições: Requerimento de nº35, de autoria do vereador Mauro Leite, solicita ao Sr. 

Prefeito municipal, que viabilize junto a secretaria responsável, a instalação de 

luminárias no ramal do Zeca, em frente à residência do Sr. Antônio Costa, na 

comunidade de cachoeirinha. Requerimento de nº36, de autoria do vereador Mauro 

Leite, solicita ao Sr. Prefeito municipal, abertura e empisarramento de ruas na vila de 

Cachoeirinha, sendo os mesmos aprovados sem restrição. Não havendo nada mais a 

tratar o Sr. Presidente em exercício, agradeceu a 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, 07 de abril de 2017.                         


