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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINARIA DO 
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DA CAMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO 
PARÁ. 
 

 
Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, as 09horas em 
plenário da Câmara Municipal, presente os Senhores vereadores: Dacivaldo Ferreira 
dos Santos, presidente; Marcus Reis Silva da Costa, 1º secretário; Denilson Souza de 
Menezes, 2º secretário; Armando Cruz Duarte; Raimundo Moura Amorim; Mauro 
Leite Pequeno; Reinaldo Viziney Souza Moreira e Valdineio Araújo Cerqueira. 
Procedida a chamada, havendo número legal o sr. Presidente na forma regimental 
declarou aberta a presente reunião e justificou a ausência do vereador João Charles 
Oliveira Da Costa, por motivo de saúde. Em seguida foi lido um texto bíblico e 
procedida a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma lida e aprovada com 
alteração. Na sequência foram lidos os expedientes recebidos e franqueado o uso da 
palavra com o tema livre. Com a palavra o vereador e presidente Dacivaldo Ferreira 
comentou sobre os ofícios enviados pelo IBGE, INTERPA, EMATER e frisou o retorno 
do projeto que mudaria as reuniões da Câmara para as quartas feiras. Com a palavra o 
vereador Armando Cruz, cumprimentou a todos, e se colocou à disposição do 
presidente da Casa para que retornasse a Belém para tratar do assunto sobre 
segurança pública ressaltando que a criminalidade está atingindo as agrovilas do 
município, identificou um fato ocorrido na comunidade de Ponta de Terrar, onde um 
senhor idoso foi vítima de militantes. O presidente respondeu ao vereador que já 
existe uma lei que proíbe esse tipo de pesca no rio Inhangapi e que esteve junto ao 
secretario de meio ambiente conversando com o prefeito e que o mesmo fará o 
possível para resolver a situação. Com a palavra o vereador Denilson Souza, saudou a 
todos, parabenizou ao secretário de educação e ao prefeito Egilasio Feitosa pelo desfile 
escolar e ao vereador armando Cruz pela sua fala referente a pesca no rio Inhangapi; 
relatou que já fez um ofício referente a iluminação pública nas comunidades de sua 
região e que em breve será atendido, frisou que está ocorrendo um vazamento de 
informações referente a um projeto, comunicou que estão equivocados a esse respeito 
e que referido projeto será para atualizar alguns sérios e não abaixar, como segundos 
comentários estão repassando para a população. Ao usar a palavra o vereador Mauro 
Leite, saudou a todos agradeceu a deus, fez comentários sobre iluminação pública, 
frisou que está sendo cobrado da comunidade; agradeceu o empenho de todos e 
lamentou o fato citado pelo vereador Denilson referente ao vazamento de informação 
e também comentou sobre a pesca no rio Inhangapi disse ter que haver mais 
fiscalização. Com a palavra o vereador Raimundo Amorim fez comentários referente a 
iluminação pública, a pesca no rio Inhangapi e parabenizou a atual gestão. Ao usar a 
palavra o vereador Reinaldo Moreira comentou sobre o oficio enviado pelo IBGE, 
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complementou a fala do vereador armando Cruz referente a pesca e ao falecimento do 
Idoso da comunidade Ponta de Terra, relatou que os moradores do mesmo fizeram 
um pedido para que em seu pronunciamento pedisse para o presidente para que 
solicitasse ao comando geral da PM que incluem a referida comunidade nas rotas 
policiais. Com a palavra o vereador Valdineio Cerqueira, agradeceu a atual gestão 
pelos serviços nas vicinais, comentou sobre segurança pública, frisou o fato corrido na 
comunidade de Ponta de terra, desejou seus sentimentos para a família da vítima sr. 
Aníto, relatou que a comunidade tem que fazer denúncias; ressaltou que a lei que 
proíbe a pesca no rio Inhangapi foi aprovada em 2009 e tem que haver uma 
fiscalização na área, comentou também referente ao ofício enviado pelo IBGE; sugeriu 
que houvesse uma reunião para analisar as leis PPA, LDO e LOA e afirmou que não 
será feito nada fora da lei referente ao projeto citado pelo Denilson Souza. Com a 
palavra o vereador Marcus Costa, relatou que os trabalhos nas vicinais atrasaram, 
pois, a máquina teria quebrado, fez comentários referentes a algumas informações 
maldosas a seu respeito; comentou também sobre o vazamento de informação do 
projeto; e advertiu sobre a horta está sendo feita na escola da comunidade 
Pernambuco e convidou a todos para participar do encerramento do curso de 
hortaliças na comunidade Pernambuco na próxima quarta-feira. Ao retomar a palavra 
o Sr. Presidente frisou a passagem do desfile escolar de sete de setembro e a passagem 
do círio de São Vicente do dia 10 de setembro. Passando para Ordem do dia, 
constaram em pauta as seguintes proposições: projeto de Lei nº 001/2017, iniciativa da 
Prefeitura Municipal de Inhangapi, dispõe sobre alteração nas leis municipais nº 
640/2014, 588/2007, 622/2011 e 520/1998, e dá outras providências. Projeto de lei nº 
002/2017, inicialmente foi votado e aprovado o parecer técnico da comissão de 
fiscalização financeira, orçamentaria e de apoio administrativo. Em seguida passou-se 
a votação do supracitado projeto, na sequencia o vereador Armando Cruz usou a 
palavra para solicitar o visto do referido projeto para a Mesa diretora, sendo que a 
Mesa não acatou o pedido do vereador, devida o projeto já estava a mais de vinte dias 
tramitando na comissão que tinha feito o parecer favorável. Após o referido projeto foi 
aprovado sendo, setes votos a favor e um contra. Projeto de lei nº 002/2017, iniciativa 
da prefeitura municipal de Inhangapi, dispões sobre a concessão de diárias aos 
secretários Municipais e aos demais Servidores Públicos do Município de Inhangapi, e 
da outras providencias. Inicialmente foi votado e aprovado o parecer técnico 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. Não havendo matéria para deliberar o presidente agradeceu a presença 
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, 15 de 
setembro de 2017.    
 
 


