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

  
No dia seis de fevereiro 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 Araujo 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 da ata da sessão 

anterior, sendo a mesma aprovada sem alteração. Após foi feita a leitura dos 

expedientes recebidos. De acordo com o ofício de nº009/2019 do poder Legislativo 

Municipal, solicitando a presença do Secretário de Agricultura, Sebastião Gusmão, 

para participar da sessão e prestar esclarecimentos sobre a entrega de mudas no 

Município, o mesmo foi convidado para se pronunciar. O Sr. Sebastião comentou 

sobre o evento para a entrega das mudas, fez demonstração da tabela para a 

referida entrega, frisou como funciona a questão do cadastro, ressaltou sobre as 

parcerias e, seus projetos para o próximo ano e, se colocou a disposição para 

responder as perguntas dos vereadores. Em seguida os vereadores fizeram alguns 

questionamentos ao Secretario, ressaltaram a questão de varias mudas saírem do 

Município, fizeram relatos sobre o cadastro para receber as mudas e agradeceram 

ao secretario pelos esclarecimentos. Após foi franqueado o uso da palavra com o 

tema livre. Ao fazer uso da palavra o vereador Dacivaldo Ferreira, agradeceu pela 

recepção na reunião no Patauateua, relatou que foi solucionada a questão das 

lâmpadas queimadas da Praça da referida Vila e parabenizou a comunidade pela 

postura na reunião. Com a palavra o vereador Denílson Souza, também comentou 

sobre a reunião em Patauateua, agradeceu ao vereador Dacivaldo pela ajuda, 

informou que a polícia já está fazendo abordagens, disse que espera que a 

comunidade também faça sua parte, solicitou ao Presidente que a Casa faça um 

ofício destinado ao SETRAN solicitando a ponte de concreto da Vila Patauateua, 

sobre o igarapé da referida comunidade. Com a palavra o vereador Mauro Leite, 

ressaltou sobre o modelo datado na reunião em Patauateua, frisou a questão das 

lâmpadas da Praça da vila, disse que isso também faz parte de segurança pública, 

e destacou o Projeto do Sr. Nelson em sua Comunidade. Com a palavra o vereador 
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Reinaldo Moreira, solicitou ao presidente que informe o Prefeito a questão de falta 

de água na comunidade de Castanhalzinho, e também destacou a reunião em 

Patauateua. Com a palavra o vereador Armando Cruz, pediu ao presidente que 

busque informações com o Prefeito sobre o projeto aprovado na Casa referente à 

iluminação pública, relatou as cobranças da população nesta questão. Com a 

palavra o vereador Valdineio Cerqueira, também solicitou ao presidente que leve 

ao prefeito os problemas de sua comunidade, disse que há dezesseis portes de 

iluminação pública em Boa Vista, mais que os mesmo estão sem iluminação, assim 

como também, a situação da estrada. Com a palavra o vereador João Charles, 

parabenizou o presidente pela reunião em Patauateua junto a seus Pares, se 

justificou por não ter participado da mesma, comentou sobre segurança pública no 

Município e também sobre o centro de monitoramento da cidade, frisou as 

melhorias no Município. Passando-se para Ordem do dia, constou em pauta as 

seguintes proposições: Decreto Legislativo nº001 de 06 de fevereiro de 2019, que 

constitui as comissões permanentes da Câmara Municipal de Inhangapi para o 

Biênio 2019-2020, mediante eleição dos membros pelo Plenário. Fica constituída a 

comissão de Legislação, Justiça e Redação Final na seguinte composição: 

Presidente, Denílson Souza de Menezes (DEM); Relator, João Charles Oliveira da 

Costa (PDT); Membro, Mauro Leite Pequeno (PR). Fica constituída a Comissão de 

Fiscalização Financeira, Orçamentária e de apoio Administrativo na seguinte 

composição: presidente, Marcus Reis Silva da Costa (DEM); Relator, Armando 

Cruz Duarte (PR); Membro, Dacivaldo Ferreira dos Santos (PDT). Requerimento 

de nº005/2019, de autoria do vereador Valdineio Cerqueira, que solicita ao 

prefeito Municipal, que através da Secretaria de Saúde, bem como, a vigilância 

Sanitária faça uma vistoria na Escola da Comunidade de Boa Vista, pois a mesma 

encontra-se em estado de calamidade, visto que, os morcegos adentraram na 

mesma impossibilitando de receber os alunos que fazem uso da Escola, sendo o 

mesmo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº003/2018, iniciativa do poder 

Legislativo Municipal, que dispõe sobre denominação de logradouro público de 

Inhangapi. Projeto de Lei nº001/2019, de iniciativa do poder Legislativo 

Municipal, que dispõe sobre ponto facultativo o dia 08 de Março em 

Comemoração ao dia Internacional da Mulher e da outras providencias, sendo os 

mesmo lidos e encaminhados para as Comissões de Fiscalização Financeira, 

Orçamentária e de apoio Administrativo e Comissão de Legislação, Justiça e 

redação Final, para devida análise e Parecer Técnico. Não havendo nada mais a 

tratar, 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 06 de fevereiro de 2019. 


