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ATA DA PRIMEIRA REUNIAO ORDINARIA 

DO PRIMEIRO PERIODO, DO TERCEIRO 

ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia vinte e três de janeiro do ano de dois mil e dezenove, Ás 09h00min, no plenário da 

Câmara Municipal, estiveram presentes os Senhores: Raimundo Moura Amorim, 

Presidente; Dacivaldo Ferreira dos Santos, 1º Secretario; João Charles Oliveira da 

Costa, 2º Secretario; Armando Cruz Duarte; Denílson Souza de Menezes; Marcus 

Reis Silva da Costa; Mauro Leite Pequeno, Reinaldo Viziney Souza Moreira e 

Valdineio Araújo Cerqueira. Prosseguida a 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 

aprovadas sem alterações. Após a leitura dos expedientes recebidos o vereador e 1º 

secretario Dacivaldo Ferreira pediu autorização ao presidente e seus Pares para se retirar da 

sessão, em atenção a uma reunião que o mesmo iria participar em sua Comunidade. Na 

Sequencia foi convidado para compor a Mesa Diretora o vereador Valdineio Cerqueira, e 

em ato continuo, foi franqueado o uso da palavra com o tema livre. Ao fazer uso da palavra 

o vereador Mauro Leite, frisou a situação da Vila Patauateua, questionando a falta de 

atenção do Executivo com a mesma, disse que já fez vários pedidos mais que não foi 

atendido, e relatou os assaltos ocorridos em sua região. Com a palavra o vereador Denílson 

Souza informou que foi resolvido o problema da estrada na Vila de Arraial do Carmo, 

relatou que Patauateua também necessita que seja realizado o mesmo serviço para não 

ocorrer o mesmo problema, falou sobre a situação da ponte da Comunidade Cumaru e 

Cocal, e pediu ao Presidente que leve os fatos ao Executivo para que seja tomada 

providencias, comentou sobre os assaltos no Município e a importância de fazer as 

denuncias, agradeceu a EMATER pelo apoio no projeto em sua Comunidade, por fim, 

relatou que está havendo reclamações referente a quantidade de cachorros nas ruas da 

cidade. Com a palavra o vereador Armando Cruz, desejou um bom retorno a todos se 

colocando a disposição, frisou a situação do município e os anseios da população, destacou 

os trabalhos da EMATER, comentou sobre as dificuldades dos agricultores e pediu apoio 

de seus Pares para incentivar a feira dos mesmos que ocorre todos os sábados. Com a 

palavra o vereador Reinaldo Moreira, complementou a fala dos demais vereadores 

referente à segurança pública, sugeriu que a Casa faça um ofício solicitando uma reunião 

com o chefe do departamento de polícia da cidade, também comentou sobre agricultura e 

os trabalhos da  

EMATER no Município, salientou a importância do incentivo aos produtores rurais na 

questão da feira, e por fim, informou que estar havendo problemas na rua de sua residência 

referente às chuvas. Com a palavra o vereador Marcus Costa, comentou sobre a falta de 

iluminação pública em Pernambuco, disse que prejudica o trabalho da polícia, e informou 
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que esta havendo problema no sistema de água da comunidade Bacuri, e pediu ao 

Presidente que leve as situações ao prefeito. Ao fazer uso da palavra o Sr. Presidente 

complementou a fala dos demais vereadores referente segurança pública, informou que 

haverá uma reunião no Patauateua junto ao responsável da PM, e que irá informar a todos a 

data para que todos participem, frisou a questão dos agricultores no Município e se colocou 

a disposição de todos. Passando-se para Ordem do dia constou em pauta as seguintes 

proposições: Requerimento de nº001/2019, de autoria do vereador Marcus Costa, que 

solicita ao Prefeito Municipal, a revitalização da Praça da Vila de Pernambuco. 

Requerimento de nº002/2019, de autoria do vereador Marcus Costa, que solicita ao 

Prefeito Municipal, que viabilize junto a Secretaria Estadual de Transporte SETRAN, as 

possibilidades de construir redutor de velocidade na PA 460, especificamente na 

Comunidade de Pernambuco, na Avenida que recebeu asfalto. Requerimento de 

nº003/2019, de autoria do vereador Marcus Costa, que solicita ao Prefeito Municipal, que 

estude a possibilidades de construir uma Praça na Vila Serraria, visto que, a comunidade 

não possui nenhuma área para lazer, 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 23 de janeiro de 

2019. 

 

 


