
                                         ESTADO DO PARA  

CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

CNPJ: 34.824.094/0001-35 
 

Av. Ernane Lameira, 377 – Fone: (91) 3809-1145 – CEP: 68.770-000 – Inhangapi – Pará /www.cminhangapi.pa.gov.br 
E-mail: camara_inh@hotmail.com 

 

 

ATA DA OITAVA REUNIAO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERIODO, DO TERCEIRO ANO 

LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia vinte de março 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; 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, e justificou a ausência dos vereadores Valdineio 

Cerqueira e Marcus Costa. 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 do expediente recebido, foi franqueado o uso da palavra com o tema livre. 

Ao usar a palavra o vereador Reinaldo Moreira, comentou sobre uma reunião do 

SINTEPE com os órgãos competentes, frisou o assunto tratado na mesma e as 

medidas tomadas, disse que o Ministério público entendeu que o SINTEPE vai 

encaminhar o processo referente à nucleação caso continue e, então ordenou que a 

educação retornasse ao sistema anterior, destacou a ação das Comunidades, e 

salientou sobre uma nova reunião, a qual apresentará uma proposta e agradeceu 

pelo apoio recebido. Com a palavra o vereador Armando Cruz, informou que já 

foi feito o documento do convenio refrente ao transporte escolar, salientou sobre 

um ofício e sugeriu que os Pares se reúnem para ir ao SETRAN Castanhal em 

busca de resolver os problemas citados no mesmo, agradeceu ao Secretario de 

Meio Ambiente por atender seu pedido, e informou que segundo o mesmo 

precisará do corpo de bombeiros para a retirada das arvores que caíram sob o rio 

Inhangapi e parabenizou o presidente pelo serviço realizado no veiculo da Casa e 

complementou a fala do vereador Reinaldo. Com a palavra o vereador Denílson 

Souza, comentou sobre o serviço realizado na ponte da comunidade Catarina, 

agradeceu a Secretaria de Obras e ao Prefeito pelo inicio da limpeza em sua região, 

também comentou sobre a decisão da Promotoria em relação às Escolas do 

Campo, e ressaltou sobre o transporte escolar. Com a palavra o vereador Mauro 

Leite, relatou que retiraram os tambores de lixo de Patauateua e solicitou ao 

Presidente que repasse ao Prefeito para que sejam devolvidas as mesmas, frisou a 

situação de sua Comunidade, ressaltou sobre um pedido referente à ponte de 

Patauateua, e agradeceu a Promotora pela medida tomada em relação à Escola no 
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Campo. Com a palavra o vereador Dacivaldo Ferreira, que também destacou a 

atitude da Promotora em manter o funcionamento das Escolas no Campo, disse ter 

sido uma decisão justa, demonstrou-se feliz pelo inicio das aulas, agradeceu ao 

Prefeito pelos serviços que está sendo realizado na Vicinal de Petimandeua, frisou 

os serviços de melhorias na Casa, citou os trabalhos realizados pelo mesmo no 

poder Legislativo em sua gestão, frisou um projeto para a construção de um novo 

prédio da Casa, sugeriu buscar recursos para a construção da mesma, por fim, 

comentou sobre artigo cinquenta e quatro do regimento interno da Casa em 

relação aos deveres do Parlamentar. Ao fazer uso da palavra o Sr. Presidente, 

frisou um almoço em sua nova residência na cidade, desejou pêsames a Sr. Albina 

funcionaria da Casa, pelo falecimento de seu irmão, agradeceu ao Secretario de 

Meio Ambiente pela retira da arvore na PA e se colocou a disposição para ir ao 

SETRAN. Passando-se para Ordem do Dia constou em pauta as seguintes 

proposições: Projeto de Lei nº001/2019, de iniciativa do poder Legislativo 

Municipal, e autoria do vereador Armando Cruz, que dispõe sobre ponto 

facultativo o dia 08 de Março em Comemoração ao dia Internacional da Mulher e 

dá outras providencias. Inicialmente foi votado e aprovado o parecer técnico 

favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em seguida, o 

referido projeto foi colocado em discussão, sendo este debatido, na oportunidade 

foi ressaltada a questão das comemorações, as quais o vereador Dacivaldo fez 

indicações em relação a um evento para comemorar o dia da mulher no 

Município, visto que, o Legislativo não pode deliberar o evento, apenas indicar ao 

Executivo. Após passou-se a votação do supracitado projeto, sendo o mesmo 

aprovado por unanimidade.  Projeto de Resolução nº001 de 13 de fevereiro de 

2019, 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. Inicialmente foi votado e aprovado o parecer técnico 

favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em seguida o 

referido projeto foi colocado em discussão, na qual o vereador foi parabenizado 

pela iniciativa, foi frisado a importância deste projeto em aproximar os vereadores 

as comunidades. Após passou-se a votação do supracitado projeto, sendo este 

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 março de 2019. Em tempo 

onde está escrito, limpeza em sua região, escreve-se limpeza nas vilas de sua 

região. Em tempo onde está escrito, pedido referente à ponte de patauateua, 

escreve, um serviço após a ponte de Patauateua. 


