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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINARIA DO 
PRIMEIRO PERIODO, DO SEGUNDO ANO 
LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 
LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 
INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, ás 09h00min 
horas, 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 secretario, Armando Cruz Duarte, João Charles Oliveira da 
Costa, Raimundo Moura Amorim, Mauro Leite Pequeno, Reinaldo Viziney Souza 
Moreira e Valdineio Araújo Cerqueira. Procedida à 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 a ata da sessão anterior, sendo a mesma lida 
e aprovada sem alteração. Após foram lidos os expedientes recebidos e franqueado o 
uso da palavra com o tema livre. Ao usar a palavra o vereador Raimundo Amorim, 
repassou a seus Pares que segundo a delegada, a mesma foi até o centro de 
monitoramento pedir imagens de um fato ocorrido na cidade e o funcionário não 
liberou as imagens no momento para a mesma apenas no outro dia e informou aos 
vereadores de sua região sobre um trabalho na comunidade Cachoeira. Com a palavra 
o vereador Mauro Leite, agradeceu pelas obras no Patauateua, frisou o sentido da 
pascoa, comentou sobre a bíblia e os momentos que vivemos hoje. Com a palavra o 
vereador Denilson Souza, comentou referente as aulas estaduais da Escola Antônio 
Marçal, parabenizou ao prefeito Egilasio pelo empenho do mesmo para que seja 
resolvido a questão, disse que algumas pessoas de sua região já estavam tomando 
providencias buscando matricular seus filhos em castanhal, agradeceu também ao 
vereador Raimundo Amorim, pelo fato do mesmo sempre convidar os vereadores 
para acompanhar dos trabalhos junto há ele, frisou o empenho nas obras de 
Patauateua, disse também estar entristecido com alguns políticos no país. Com a 
palavra o vereador Armando Cruz, agradeceu ao Sr. José Roberto da SEDUC, por 
estar cumprindo com seu trabalho, agradeceu também a gestão pelo apoio para que a 
aulas possam se iniciar em breve, agradeceu a todos pela confiança, e desejou uma boa 
semana santa a todos. Com a palavra o vereador João Charles, frisou uma viagem á 
Belém na qual foi em busca de uma máquina agrícola que já esta a disposição e em 
breve será entregue ao município, comentou a espeito do centro de monitoramento da 
cidade, destacou o resultado da visita dos vereadores a SEDUC e pediu ao presidente 
para que disponibilize o veiculo da Casa para que junto aos seus Pares possam fazer o 
acompanhamento nas obras nas escolas do município. Com a palavra o vereador 
Reinaldo Moreira, ressaltou as atitudes egoístas do ser humano, relacionou esse fato á 
educação, frisou que os países que não invertem em educação nunca evoluem e que o 
Brasil é um deles, ressaltou ainda acreditar na educação, destacou o papel do vereador 
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como reflexão em seus atos em que estão buscando para as melhorias e destacou que 
diante de Deus todos somos iguais. Com a palavra o vereador Valdineio Cerqueira, 
ressaltou o verdadeiro sensificado da quaresma, salientou que o centro de 
monitoramento deveria estar na responsabilidade da policia militar ou Civil e que esta 
faltando um pouco de entendimento referente a isso, pediu ao presidente que leve ao 
secretario de obras que seja feito as valas na PA 460, frisou como funcionava 
antigamente a quaresma e que com o projeto de lei que a Casa está elaborando pode 
ser colocado esses fato de quarenta dias de silencio durante a quaresma. Ao usar a 
palavra o Sr. Presidente, destacou e agradeceu os Pares participaram das reuniões no 
V batalhão e na Regional de Castanhal, relatou o assunto tratado na mesma,  a 
informação que a próxima delegacia a ser reformada no estado será a do município e a 
questão de que se possa fazer as denuncias, frisou a Semana Santa e como algumas 
pessoas não respeitam a mesma. Passando para Ordem do dia constou em pauta as 
seguintes proposições: O presidente solicitou ao 1º secretario que dei ciência da 
minuta que define as categorias e o horário de funcionamento dos estabelecimentos 
que comercializam bebidas alcoólicas para consumo imediato no Município de 
Inhangapi, e da outras providencias. Requerimento de nº008/2018, de autoria 
conjunta dos vereadores Valdineio Cerqueira e Marcus costa, que solicitam ao prefeito 
municipal, que estude a possibilidade de realizar a reforma da escola de Pernambuco 
e também do Ginásio Lourival Ramos da mesma Comunidade. Requerimento de 
nº009/2018, de autoria do vereador Marcus Costa, que solicita ao prefeito municipal 
que, seja feito um atencioso ofício a á Rede Celpa, requisitando extensão da rede de 
energia elétrica para beneficiar há mais de 10 (dez) famílias na Rua Santo Antônio 
Bairro Alto na Comunidade de Pernambuco. Requerimento de nº 010/2018, de autoria 
conjunta dos vereadores; Denilson Souza, Mauro Leite e Raimundo Amorim, que 
solicitam ao prefeito municipal a realização de serviço de revitalização e urbanização, 
incluindo pavimentação asfáltica nas principais vias públicas da Vila Patauateua. 
Requerimento de nº 011/2018, de autoria do vereador Denilson Souza, que solicita ao 
prefeito municipal, a construção de um abrigo de passageiros (parada de ônibus) na 
Vila de Patauateua. Requerimento verbal de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, 
solicitando ao prefeito municipal, que o mesmo possa baixar um decreto municipal 
proibindo a entrada e consumo de bebidas alcoólicas no Espaço Cultural do município 
de segunda a sexta-feira no período do dia três de abril á 1º de julho do corrente ano, 
em virtude que o Espaço Cultural está cedido para as aulas dos alunos da Escola 
Antônio Maçal. Requerimento verbal de autoria do vereador Armando Cruz, 
solicitando ao prefeito municipal, que o mesmo possa cobrar da empresa responsável 
pela obra nas escolas municipais a fixação da placa de informações da obra. Sendo os 
mesmos lidos e aprovados 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 28 de março de 2018. 


