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

  
No dia treze 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; 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, e justificou a ausência do 

vereador Denílson Souza. Em seguida foi lido um texto bíblico e procedida a 

leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada sem alteração. Não 

havendo expediente para leitura, foi franqueado o uso da palavra com o tema 

livre. Ao fazer uso da palavra o vereador Marcus Costa, frisou uma reunião em 

sua região, destacou que o assunto seria a ponte na PA 460 sob o rio Apeú, relatou 

a situação da mesma, informou que recebeu a visita do gerente do SETRAN, o 

qual fez uma vistoria na referida ponte e disse que tomará providencias, comentou 

também sobre uma reunião com a Empresa Top Açaí, ressaltou sobre a entrega de 

mudas e parabenizou a gestão e Secretario de Agricultura pelo evento. Com a 

palavra o vereador Armado Cruz, também comentou sobre a entrega de mudas, 

frisando a questão de algumas mudas saírem do Município e parabenizou a 

atitude do secretario no momento do evento, relatou que identificou muitas 

pessoas de sua comunidade no mesmo, e destacou a valorização do açaí. Com a 

palavra o vereador Reinaldo Moreira, comentou sobre uma reunião referente à 

educação, fez perguntas sobre seu pedido na sessão anterior, também destacou a 

valorização do açaí, frisou a situação da rua de sua residência e convidou a todos 

para um evento em sua igreja. Com a palavra o vereador Mauro Leite, fez um 

relato de alguns assaltos que ocorreram em sua região, disse ter que haver um 

trabalho de inteligência da policia para pegar esses militantes e demonstrou-se 

triste pela situação, após ressaltou que Patauateua já está com varias lâmpadas 

queimadas nos portes públicos, complementou a fala dos demais vereadores 

referente o açaí e parabenizou as empresas que apoiam os agricultores do 

município. Com apalavra o vereador Dacivaldo Ferreira, ressaltou sobre a questão 

de um decreto na cidade de Castanhal referente aos professores, frisou que no 

Município passará pelo mesmo problema, relatou a situação do município e 
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destacou sua posição diante do assunto. Com a palavra o vereador Valdineio 

Cerqueira, frisou sua preocupação referente aos professores do Município, 

comentou sobre a falta de iluminação pública em Boa Vista e as cobranças da 

comunidade, relatou novamente a questão da estrada da sua Comunidade, 

ressaltou sobre a reunião em Boa Vista, destacando todo assunto tratado na 

mesma, após, pediu para que o Secretário de obras possa resolver a questão dos 

buracos na Avenida Ernane Lameira em frente à Praça Alacid Nunes, e 

complementou a fala do vereador Marcus refrente a ponte. Com a palavra o 

vereador João Charles, complementou a fala do vereador Dacivaldo referente aos 

professores, sugerindo uma reunião dos Pares com o Sintepp e o Prefeito antes 

que chegue algum documento na Casa referente esta questão para que sejam 

evitados transtornos, após frisou sua preocupação refrente ao posto policial na 

Rodovia Inhangapi Castanhal que foi cercado por um fazendeiro, ressaltou sobre 

requerimento de vereador para a reativação do mesmo, assim como também a 

construção de um muro na Escola do mesmo local, e demonstrou-se feliz por ser 

atendido um requerimento de sua autoria. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente 

ressaltou sobre a questão da falta de água em castanhalzinho, disse ter feito 

requerimento referente a mesma que foi atendido mais que o microssistema esta 

com problema novamente, destacou também outros pedidos feito ao Prefeito, se 

justificou por não ter participado do evento no orto Municipal, por fim, informou 

que solicitará a presença do Secretário de Meio Ambiente para próxima sessão 

Ordinária para prestar esclarecimentos. Passando-se para Ordem do Dia constou 

em pauta as seguintes proposições: Requerimento de nº008/2019, de autoria do 

vereador Marcus Costa, que solicita ao prefeito Municipal de Inhangapi, que 

através da Secretaria de Assistência Social seja estabelecido as atividades do CRAS 

na Vila de Pernambuco, sendo o mesmo lido, debatido e aprovado por 

unanimidade. Projeto de Resolução nº001 de 13 de fevereiro de 2019, iniciativa do 

Poder Legislativo Municipal, e autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, que Altera 

o artigo 92, e cria o inciso I, na Resolução nº 01/2000 para a possibilidade de 

realizar as sessões Legislativas itinerantes da Câmara Municipal de Inhangapi na 

zona rural e dá outras providencias. O mesmo foi lido, no momento foi frisado a 

importância do mesmo, e os benefícios que trará para as Comunidades assim 

como também ao Legislativo, foi questionado a questão do deslocamento e as 

despesas. Em seguida foi encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final e Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de Apoio 

Administrativo, para devida analise 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 13 de fevereiro de 2019. 


