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

 
No dia vinte e seis de setembro do ano de dois mil e dezoito, Ás 09h00min, no 

plenário da Câmara Municipal, estiveram presentes os Senhores Vereadores: 

Dacivaldo Ferreira dos Santos, Presidente; Marcus Reis Silva da Costa, 1° 

Secretário; Denílson Souza Menezes, 2° Secretário; Armando Cruz Duarte; João 

Charles Oliveira da Costa; Raimundo Moura Amorim; Mauro Leite Pequeno, 

Reinaldo Viziney Souza Moreira e Valdineio Araújo Cerqueira. Prosseguida a 

chamada Havendo número legal o Sr. Presidente na forma Regimental declarou 

aberta a presente reunião. Em seguida, informou a todos que iria se ausentar da 

sessão pelo motivo de estar junto ao prefeito na organização do festival do açaí e 

pediu ao Primeiro Secretário, Marcus Reis Silva da Costa, que assumisse a 

Presidência. Na sequencia o presidente em exercício convidou o vereador Raimundo 

Amorim a compor a Mesa Diretora. Após foi lido um texto Bíblico e procedida a 

leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma lida e aprovada sem alteração. 

Prosseguindo foram lidos os expedientes recebidos e, ato continuo foi franqueado o 

uso da palavra com tema livre. Ao fazer uso da palavra o vereador Armando Cruz, 

frisou a presença de jovens na plateia, comentou sobre a feira do produtor rural no 

Município, sobre o festival do açaí, disse que segundo informações não iriam 

comprar açaí dos moradores da região para o evento, relatou que o Município tem 

muito açaí e pediu aos seus Pares que divulguem o mesmo. Com a palavra o 

Presidente em exercício complementou a fala do vereador Armando Cruz referente 

ao festival do açaí, frisou que o evento traz muitos benefícios para o Município e a 

importância de consumir o fruto da região no mesmo, falou a respeito da empresa 

que patrocina o festival chamado Top Açaí, a qual tem moradores do Município 

cadastrado para fornecer o referido fruto. Com a palavra o vereador João Charles 

Oliveira, questionou a falta de prestação de conta após o evento do festival, disse que 

esta Casa nunca obteve informações referentes aos lucros que o mesmo obteve, falou 

também dos benefícios e malefícios que o evento traz para o Município. Com a 

palavra o vereador Mauro Leite, parabenizou os envolvidos na feira do produtor 

rural, destacou a EMATER, Prefeitura Municipal e Secretaria de Agricultura, também 

comentou sobre o festival do açaí, relatou que em breve estará pronta a ponte de 

Patauateua e ressaltou sobre seus candidatos. Com a palavra o vereador Reinaldo 

Moreira, ressaltou sobre o festival do açaí, disse que com o passar dos tempos o 
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evento perdeu sua essência, falou sobre um programa que o mesmo participou 

chamado Pro jovem no Campo, e informou a seus Pares que uma Escola recém-

reformada foi assaltada. Com a palavra o vereador Denílson Souza, também 

comentou sobre a feira do produtor rural, ressaltou sobre uma reunião referente à 

feira e relatou o assunto tratado na mesma, comentou também sobre o festival do 

açaí e os lucros que o evento traz para as associações e complementou a fala do 

vereador João Charles referente a prestação de contas do evento, em seguida 

informou a todos que ambulância de Patauateua já esta pronta. Com a palavra o 

vereador Valdineio Cerqueira, comentou sobre a entrada gratuita no festival do açaí, 

disse que o Prefeito te obrigação de prestar conta dos lucros do evento com a 

população, ressaltou que existe associação particular no mesmo que usam o nome 

para se beneficiar e que precisa de uma fiscalização, questionou a respeita da data do 

mesmo, e pediu ao presidente em exercício que reforce seu pedido referente à planta 

das obras das PA 420 e 460, e também sobre a situação da estrada de Boa Vista, bem 

como a questão de iluminação pública em sua comunidade. Com a palavra o 

vereador Raimundo Amorim, questionou a respeito dos ramais vicinais das 

comunidades e a falta de comunicação do prefeito com os vereadores complementou 

a fala do vereador Valdineio Cerqueira referente às PA. Ao retromar a palavra o 

presidente em exercício ressaltou sobre alguns cursos em sua região e repassou ao 

vereador Valdineio Cerqueira que já entrou em contato com o Prefeito para tratar 

sobre a estrada de Boa Vista. Passando-se para Ordem do Dia constou em Pauta as 

seguintes proposições: Requerimento de n°27/2018, de autoria do vereador Denílson 

Souza, que solicita ao Prefeito Municipal que interceda junto à secretaria competente, 

solicitando faixas de pedestre nas proximidades dos Órgãos públicos, bem como, 

placa de sinalização de trânsito nas vias urbanas deste Município. Requerimento de 

nº 28/2018, de autoria do vereador Denílson Souza, que solicita ao Prefeito 

Municipal, que interceda junto a secretaria de Estado de Transportes, solicitando 

placas de sinalização de transito na PA 420. Sendo os mesmos lidos e aprovados por 

unanimidade. Não havendo mais matéria para deliberar o Presidente em exercício 

agradeceu pela participação de todos e deu por encerrada sessão. Do que, para 

constar foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme será assinada. Câmara 

Municipal De Inhangapi, em 26 de setembro de 2018.    


