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ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIAO 

ORDINARIA DO SEGUNDO PERÍODO, DO 

SEGUNDO ANO LEGISLATIVO, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
No dia cinco de dezembro do ano de dois mil e dezoito, Ás 09h00min, no plenário da 

Câmara Municipal, estiveram presentes os Senhores: Dacivaldo Ferreira dos Santos, 

Presidente; Marcus Reis Silva da Costa, 1° 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, após justificou a ausência do vereador Denílson Souza por 

motivos pessoais e convidou o vereador Raimundo Amorim para compor a Mesa 

Diretora. Em seguida foi lido um texto bíblico e procedida a leitura da ata da sessão 

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

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

o vereador Armando Cruz, questionou a resposta do Executivo em relação a seu 

requerimento juntamente com o vereador Mauro referente às vicinais, pediu ao 

Presidente que leve ao responsável que está havendo problemas de falta de água na 

Alameda Almerinda dos Santos no Bairro Vila Nova, assim como também a falta de 

uma iluminaria no porte de iluminação pública na mesma. O presidente concordou 

com o vereador sobre a resposta do requerimento do mesmo, disse que às vezes o 

Prefeito não tem conhecimento do assunto e informou que a Mesa Diretora devolverá 

o referido ofício ao Executivo para correção. Com a palavra o vereador Mauro Leite, 

também questionou a resposta do requerimento citado, frisou a falta de respeito com 

os vereadores, comentou novamente sobre a cratera que se abril em Patauateua e a 

dificuldade para tramitar na área, pediu ao presidente que informe ao responsável 

para que retirem uma caixa d’água que está desativada em Patauateua. Com a 

palavra o vereador Raimundo Amorim, disse que já informou ao Secretario de obras 

sobre a cratera em Patauateua e que o mesmo se colocou a disposição para resolver o 

problema mais que até o momento não foi feito o referido serviço, em seguida, 

informou a todos que será candidato na eleição para Presidente da Mesa Diretora. 

Com a palavra o vereador João Charles, frisou as respostas dos requerimentos na 

gestão passada, e a questão das pessoas levarem para o lado político, comentou sobre 

a eleição da Mesa Diretora, disse que já avia informado que seria candidato mais com 

o pronunciamento do vereador Raimundo Amorim, ele retira sua chapa da eleição e 

declarou apoio ao vereador Raimundo Amorim. Com a palavra o vereador Reinaldo 
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Moreira, relatou que a Senhora citada pelo mesmo na sessão anterior veio a óbito e 

desejou pêsames aos familiares, complementou a fala dos demais vereadores 

referente à resposta do requerimento, destacou um expediente recebido da Secretaria 

de educação e questionou a ação do Secretario em demorar a encaminhar um projeto 

para a Casa analisar e possível aprovação. Com a palavra o vereador Valdineio 

Cerqueira, falou de sua preocupação com a chegada do inverno em relação às 

estradas, também questionou sobre as respostas dos requerimentos e também sua 

solicitação refrente a planta das obras das PA, por fim, destacou o convite da 

Assembleia Legislativa. Passando-se para ordem do dia constou em pauta as 

seguintes proposições: Projeto de Lei nº003/2018, iniciativa da Câmara Municipal de 

Inhangapi, que dispões sobre a denominação de logradouro público de Inhangapi, 

sendo o mesmo lido e encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final 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 05 de dezembro de 

2018.  

  

 


