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

  
No dia trinta 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 e Reinaldo Viziney 

Souza Moreira. 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 da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada 

sem alteração. Após a leitura dos expedientes recebidos, foi franqueado o uso da 

palavra com o tema livre. Ao fazer uso da palavra o vereador João Charles, 

comentou sobre o expediente referente ás Obras Federal no Município, o qual foi 

solicitado pelo mesmo através de requerimento, disse que o dever do vereador é 

fiscalizar, agradeceu pela resposta do mesmo, e frisou a presença do Sr. Feitosa no 

Município. Com a palavra o vereador Dacivaldo Ferreira, comentou sobre a 

reunião que o mesmo participou em Petimandeua, disse que se tratava dos 

impactos ambientais e sociais referente ao linhão da Equatorial que passará pelo 

Município, explicou como funciona esta questão com a mudança das leis. Com a 

palavra o vereador Reinaldo Moreira, perguntou sobre seu pedido feito na sessão 

anterior, para que a Casa enviasse um ofício ao chefe da PM do Município 

convocando o mesmo para uma reunião para tratar sobre os fatos ocorridos no 

Município, ressaltou e parabenizou o trabalho da EMATER, destacou a tragédia 

ocorrida em Brumadinho, e solicitou que os encaminhamentos sejam feitos com 

mais clareza. Com a palavra o vereador Mauro Leite, complementou a fala do 

vereador Reinaldo referente aos encaminhamentos da Casa, também falou sobre o 

expediente recebido, ressaltando sobre a creche que também é Obra Federal no 

Município, frisou a obra na Escola Estadual Professor Antônio Marçal que até o 

momento não foi concluída, por fim, comentou sobre as dificuldades em sua vida 

política. Com a palavra o vereador Armando Cruz, também destacou a tragédia 

em Brumadinho e o sentimento de tristeza, ressaltou sobre uma barragem que 

existe em Barcarena, pediu ao Presidente que leve ao Prefeito a situação que 

ocorre no Ginásio Esportivo da cidade referente ás goteiras existente no mesmo e 

também a questão dos responsáveis pelos horários do Ginásio referente os jogos 

de cada time, complementou a fala do vereador Reinaldo, questionou a falta de 
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rondas da PM na cidade e frisou a questão das motos, comentou sobre o projeto 

Lei do Silencio que foi aprovado pela Casa, mais não foi sancionado pelo 

Executivo, por fim, destacou o trabalho da EMATER e as dificuldades na área da 

agricultura. Com a palavra o vereador Marcus Costa, frisou sua preocupação na 

área da educação referente à Escola Antonio Marçal, solicitou ao Presidente que 

busque informações sobre a referida obra, também comentou sobre segurança 

pública no Município e, como funciona o trabalho da PM em sua comunidade. 

Com a palavra o vereador Denílson Souza, também comentou sobre segurança 

pública e a situação de Patauateua, frisou que a policia deve fazer seu trabalho, 

parabenizou a Secretaria de Administração e de obras junto ao Sr. Feitosa pelo 

serviço na ponte do Cumaru, ressaltou sobre a limpeza que foi feita em 

Patauateua, e agradeceu a gestão pela reabertura do ginásio. Ao fazer uso da 

palavra o Sr. Presidente, comentou sobre as demandas do município, frisou os 

trabalhos realizados no Patauateua, informou que haverá uma reunião com a 

Polícia Civil e Militar do Município na Casa, assim como também em Patauateua, 

convidou seus Pares para participar da mesma, disse que todos os fatos solicitados 

na Casa o mesmo leva ao conhecimento do Prefeito. Passando-se para Ordem do 

dia constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento de n°004/2019, de 

autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, que solicita ao prefeito Municipal, que 

através da Secretaria Municipal de Obras, seja construída uma ponte que dá 

acesso as comunidades Petimandeua e São Pedro, visto que, a ponte que liga ás 

comunidades referidas encontra-se quebrada e sem condições de transitar nas 

mesma. Requerimento de nº006/2019, de autoria do vereador Marcus Reis Silva 

da Costa, que solicita ao Prefeito Municipal, que faça um atencioso ofício a 

Secretaria Estadual de Transporte SETRAN, para que a mesma viabilize as 

possibilidades de construir uma nova ponte de concreto na PA 460, 

especificamente na Comunidade de Serraria, neste Município de Inhangapi - PA. 

Requerimento de nº007/2019, de autoria do vereador Marcus Reis Silva da Costa, 

que solicita ao Prefeito Municipal, que faça um atencioso ofício ao Tribunal 

Regional Eleitoral do Pará, solicitando a efetivação dos serviços eleitorais neste 

Município de Inhangapi – PA. Sendo os mesmos lidos, debatidos 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 apresente ata, que lida e achada conforme será assinada. 

Câmara Municipal de Inhangapi, em 30 de janeiro de 2019. 

 

 


