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

No dia oito do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, Ás 09h00 horas, no 
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; 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 das atas das sessões anteriores, sendo as 
mesmas lidas e aprovadas sem alteração. Após foram lidos os expedientes e, ato 
continuo franqueado o uso da palavra com tema livre. Ao usar a palavra o vereador 
João Charles, destacou o serviço de asfalto na cidade e agradeceu ao Deputado 
Estadual Miro Sanova pelo apoio. Com a palavra o vereador Denilson Souza, 
comentou sobre o início dos trabalhos na PA 420, destacou o serviço da ponte da 
Comunidade Saudade, agradeceu ao Sr. Pedro Barbosa e ao SENAR pelo curso de 
corte e costura em sua comunidade, falou sobre iluminação pública e complementou a 
fala do vereador João Charles referente ao asfalto na cidade. Com a palavra o vereador 
Raimundo Amorim, ressaltou seus agradecimentos pelos serviços na cidade assim 
como também, os trabalhos nas PA. Com a palavra o vereador Armando Cruz, 
ressaltou o expediente da Secretaria de Maio Ambiente referente à coleta seletiva de 
lixo e sugeriu que seja feito uma analise verificando a possibilidade de ser realizada a 
coletas nas comunidades ribeirinhas do município. Com a palavra o vereador Marcus 
Costa, ressaltou sobre a entrega de uma ambulância nova para sua Comunidade 
Pernambuco e agradeceu pela mesma. Com a palavra o vereador Mauro Leite, 
ressaltou sobre as obras em geral realizadas no município, questionou a falta de placa 
informativa na obra da ponte de Patauateua e também a respeito da falta de água na 
comunidade Cumarú. Com a palavra o vereador Reinaldo Moreira, salientou a 
respeito de uma visita que o mesmo fez à Escola de Ponta de Terra e demostrou-se 
satisfeito com a mesma. Com a palavra o vereador Valdineio Cerqueira 
complementou a fala dos demais vereadores e agradeceu pelos trabalhos realizados 
no município. Ao fazer o uso da palavra o Sr. Presidente informou a todos que o 
festival do açaí será realizado assim que a Escola Antônio Marçal ficar pronta, e sobre 
o asfalto no Bairro Vila Nova, que recebeu seis (06) Quilômetros, o qual foi emenda 
dos Deputados Miro Sanova, Marcio Miranda, Milton Campos e também o esforço do 
Gestor Municipal. Passando-se para Ordem do dia constou em pauta as seguintes 
proposições: Projeto de Lei n°001/2018, iniciativa da Câmara Municipal de Inhangapi, 
que define as categorias e o horário de funcionamento dos estabelecimentos que 
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comercializem bebidas alcoólicas para consumo imediato no Município de Inhangapi, 
e da outras providências. Primeiramente foi debatido votado e aprovado o Parecer 
Técnico favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e da Comissão 
de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de Apoio Administrativo. Em seguida 
passou-se a votação do supracitado Projeto, sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei nº 004/2018, iniciativa da Prefeitura Municipal de 
Inhangapi, que dispõe sobre a Criação do Conselho da Cidade do Município de 
Inhangapi-PA, sendo o mesmo lido e encaminhado para Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final e para Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de 
Apoio Administrativo para devida análise e Parecer Técnico. 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, 08 de agosto de 
2018. Em tempo onde está escrito, falta de água, escreve-se, água imprópria para 
consumo.      
 

 

 

____________________________   

 Dacivaldo Ferreira Dos Santos 

                Presidente 

 

  

____________________________  

  Marcus Reis Silva Da Costa 

                1° Secretário 

 
____________________________ 

  Denilson Souza de Menezes 

                2° Secretário 

 

____________________________ 

       Armando Cruz Duarte 

                Vereador 

____________________________ 

   João Charles Oliveira da Costa 

                Vereador 

_____________________________ 

       Mauro Leite Pequeno 

                Vereador 

_____________________________ 

       Raimundo Moura Amorim 

                Vereador 

______________________________ 

    Reinaldo Viziney Souza Moreira 

                Vereador 

______________________________ 

    Valdineio Araújo Cerqueira 
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                Vereador 

 


