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

 
Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, Ás 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 Menezes, 2° Secretário; Armando Cruz Duarte; João Charles 

Oliveira da Costa; Raimundo Moura Amorim; Mauro Leite Pequeno e Valdineio 

Araújo Cerqueira. Prosseguida a chamada Havendo número legal o Sr. Presidente 

na forma Regimental declarou aberta a presente reunião, e justificou a ausência do 

vereador Reinaldo Moreira, que esteve no presente momento representando o Poder 

Legislativo Municipal na feira de Ciência realizada pela Escola Agostinho Moraes de 

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

anterior, sendo a mesma lida e aprovada sem alterações. Após a leitura do 

expediente recebido, foi franqueado o uso da palavra com tema livre. Ao fazer uso da 

palavra o vereador Raimundo Amorim, demonstrou-se indignado com a atuação de 

meliantes em sua região, disse estar satisfeito com os serviços nas estradas e também 

na ponte de Patauateua, e frisou que a população está solicitando respostas 

referentes à estrada que dá acesso a três de outubro. O presidente informou ao 

vereador que o delegado Paulo Henrique havia assumido a delegacia do Município. 

Com a palavra o vereador João Charles, agradeceu ao povo inhangapiense pelo apoio 

ao seu candidato a deputado, pediu a ajuda dos Pares em um projeto que o mesmo 

pretende elaborar, complementou a fala do vereador Raimundo Amorim referente à 

criminalidade, relatou um furto de motos e questionou o fato da Celpa ter retirado à 

câmera do monitoramento nas proximidades do posto de saúde no Bairro Vila Nova. 

Com a palavra o vereador Denílson Souza, agradeceu pelo apoio e reconhecimento 

da população para a participação do Márcio Miranda no segundo turno da eleição, e 

também por eleger o deputado Hélio Leite, destacou também a participação do seu 

candidato Sidney Rosa e também comentou sobre a violência e a atuação da policia 

no Município. Com a palavra o vereador Armando Cruz, comentou referente a um 

roubo de moto no dia da eleição e o relato da vítima, informou que estar havendo 

problemas em relação aos transportes escolar das comunidades Carirú e Santa Maria, 

fez um relato do que está ocorrendo, disse que a mãe da aluna já procurou o 

Conselho Tutelar para que seja resolvida a questão, e também agradeceu a povo 

inhangapiense pelo apoio em relação a seus candidatos a deputado estadual e 

federal. Com a palavra o vereador Marcos Costa, comentou sobe seus candidatos e 
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complementou a fala dos demais vereadores referente à segurança pública, relatou 

que dois militares serão transferidos de sua comunidade e algumas pessoas estão 

culpando o vereador e o Prefeito pelo fato, relatou que a tramitação diariamente de 

carretas carregadas de caroços de açaí esta prejudicando a sua comunidade e frisou já 

ter tomado providencias. Com a palavra o vereador Mauro Leite agradeceu a todos 

que se empenharam em suas campanhas, lamentou um ato de suicídio ocorrido, 

lamentou também pela saúde de seu tio, agradeceu também pelos votos em 

Patauateua em seu candidato a deputado e também pelos votos ao candidato 

capadinha, falou de suas preocupações referente a obra na PA, pediu ao Presidente 

que reúna com o Prefeito em busca de informações em relação a este fato, comentou 

sobre segurança pública, ressaltou os valores da família e destacou um fato ocorrido 

em Cachoeirinha e demonstrou-se indignado com o mesmo. Passando-se para 

Ordem do dia constou em Pauta as seguintes proposições: Requerimento de 

nº29/2018, de autoria do vereador João Charles Oliveira da Costa, que solicita ao 

Prefeito Municipal a construção de uma rampa de acessibilidade em frente ao PSF do 

Bairro Vila Nova, localizado na Rua Nazil Pimentel, para que as pessoas portadoras 

de deficiência possam ter livre acesso ao mesmo, de acordo com a Lei nº 10.098, de 19 

de dezembro de 2000. Requerimento de nº26/2018, de autoia conjunta dos 

vereadores armando Cruz e Mauro Leite, que solicitam ao Prefeito Municipal de 

Inhangapi, que este determine junto a Secretaria competente para que seja tomada 

providencias para a execução de serviços de recuperação, limpeza de bueiros e 

piçarramento nos seguintes Ramais vicinais: Vila Jundiaí até a Comunidade da 

Rocinha; Vila Serraria, especificamente nos ramais Santo Antônio, São Pedro e São 

Miguel; ramal Pedro Moraes da Cruz (Acapuquara); ramal que dá acesso às 

comunidades Carirú, Pau Amarelo, Paraíso, Mata Boa, Arajó á Ponta de terra; ramal 

que dá acesso a Vila Maracanã, Cumaru á Patauateua; ramal de Patauateua que dá 

acesso á Vila Saudade até Cachoeirinha; ramal Paricá que dá acesso á Cachoeira; 

ramal que dá acesso à comunidade Catarina á Vila Cocal e ramal que dá acesso a Vila 

santa Maria. Sendo os mesmos lidos e aprovados por unanimidade. Projeto de Lei nº 

002/2018, iniciativa do poder Legislativo, que nomeia o Campo de Futebol 

Municipal, sendo de autoria do vereador Armando Cruz Duarte. Inicialmente o 

referido projeto entrou em discussão, no momento foram feitos questionamentos 

referente ao nome do Sr. Valdemarino Monteiro Ferreira, pois o mesmo exerceu o 

cargo de motorista no Município. Em seguida passou-se a votação do supracitado 

Projeto, sendo aprovado em cinco votas a favor e três votos contra. 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 10 de outubro 
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de 2018. Em tempo onde está escrito, três votos contra escreve-se um voto contra e 

dois votos obstinados.    


