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

   
No dia vinte 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, que esteve no presente momento representando a Casa 

em uma reunião em sua região. 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 e franqueado o uso da palavra com o tema livre. De 

acordo com o ofício nº012/2019 da Câmara Municipal de Inhangapi, solicitando a 

presença do Secretario Municipal de Meio Ambiente Sr. Marcus Wilson na 

presente sessão para prestar esclarecimentos sobre seus trabalhos no município, o 

mesmo foi convidado para se pronunciar. Ao se pronunciar o Sr. Marcus Wilson 

saudou a todos e se colocou a disposição dos vereadores para responder as 

questões. Com isto, foram destacadas duas castanheiras localizadas nas 

proximidades da Rodovia Inhangapi Castanhal, foram feitas perguntas sobre as 

medidas tomadas na questão de Jet Ski na área de banhistas no rio Inhangapi, 

também sobre o desmatamento e buracos que a empresa Cerâmica Vermelha vem 

causando nas proximidades do mesmo rio, foi citado a cooperativa, e a questão de 

empresas usarem o sistema de abastecimento de água das Comunidades, foi 

informado que esta havendo pesca ilegal no rio Inhangapi e questionado o assunto 

referente aos caroços de açaí em Pernambuco, também foi relatado o perigo de 

uma castanheira próxima a Escola de Boa Vista, entre os assuntos foi citado a 

demora em relação à legalização para a devida fiscalização, e os impactos 

causados pelos trabalhos na PA 420. O Secretario respondeu todas as questões 

citadas, esclarecendo as mesmas, disse que está tomando providencias refrente aos 

fatos mais tudo dentro da lei, ressaltou que está buscando legalizar um fiscal, para 

que possa entrar nas propriedades privadas e realizar as devidas fiscalizações.  Em 

seguida foi convidado para se pronunciar o Sr. André Azevedo, gerente do 

SENTRAN Castanhal. O mesmo cumprimentou a todos, fez um breve relato dos 
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trabalhos que vem exercendo no SETRAN, a busca em consegui recursos para a 

construção da ponte de concreto na PA 460 sob o rio Apeú, frisou que haverá 

manutenção nas PA e se colocou a disposição de todos. Após, os vereadores 

fizeram perguntas e seus pedidos ao Sr. André, se colocaram a disposição e 

agradeceram pela presença do mesmo na Casa. Passando-se para ordem do dia 

constou em pauta as seguintes proposições: Projeto de Lei nº003/2018, iniciativa 

do poder Legislativo e autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, que dispõe sobre 

denominação de logradouro público de Inhangapi. Inicialmente foi votado e 

aprovado o Parecer Técnico favorável da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final. Na sequencia passou-se a votação do supracitado Projeto, sendo o 

mesmo lido, debatido e aprovado 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 20 de 

fevereiro de 2019. Em tempo onde está escrito, não havendo mais matéria para 

deliberar, escreve-se. Projeto de Lei nº001/2019, de 18 de fevereiro de 2019, 

iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação da 

cota de ICMS Verde passado ao Município de Inhangapi pelo Governo do Estado 

do Pará e da outras providencias, sendo o mesmo lido e encaminhado para 

comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de Apoio Administrativo 

para devida analise e parecer técnico.   

 

 


