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ATA DA DECIMA QUINTA REUNIAO 

ORDINARIA DO PRIMEIRO PERIODO, DO 

TERCEIRO ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA 

OITAVA LEGISLATURA DA CAMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia vinte e dois de maio 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 e Valdineio Araújo Cerqueira. Prosseguida a 

chamada havendo numero legal o Sr. Presidente na forma regimental declarou 

aberta a presente reunião, e justificou a ausência da vereadora Selma Pereira por 

motivos pessoais. Em seguida foi lido um texto bíblico e procedida a leitura da ata 

da sessão anterior, sendo a mesma aprovada sem alteração. Após, não havendo 

expediente para leitura, foi franqueado o uso da palavra com o tema livre. Ao 

fazer uso da palavra o vereador Armando Cruz, justificou que na próxima sessão 

o mesmo juntamente com o vereador Mauro Leite não estará na sessão, lamentou 

o ocorrido com uma pessoa da família da vereadora Selma Pereira, frisou que 

chegaram a comentar o fato nas redes sociais antes mesmo dos familiares serem 

conhecedores do ocorrido e questionou ato. O vereador Dacivaldo Ferreira, se 

solidarizou a família da vereadora Selma, ressaltou que se reunirá com o Prefeito 

para verificar o cronograma sobre a questão das vicinais, uma vez que a vicinal de 

sua comunidade precisa ser realizado um serviço de imediato, salientou sobre a 

viagem dos vereadores Mauro Leite e Armando Cruz á Belém e fez algumas 

indicações aos mesmos para que possam conseguir melhorias para o Município. O 

vereador Valdineio Cerqueira, também se sensibilizou pela família da vereadora 

Selma, relatou que já esta sendo construída a nova ponte da PA 460 sob o rio 

Apeú, questionou o numero de funcionários na referida construção que são em 

numero de três, disse que procurará o Diretor do SETRAN para que o mesmo 

verifique se com esse numero de funcionário não demore em ser concluída. O 

vereador Marcus Costa, agradeceu ao presidente por atender seu pedido, também 

comentou sobre a referida ponte e o quanto a mesma afeta as comunidades de sua 

região, pediu ao presidente e a seus Pares para que após a sessão os mesmo 

possam fazer uma visita na obra da Escola Antonio Marçal. Ao retomar a palavra 

o Sr. Presidente ressaltou sobre o Círio de Patauateua, destacou a presença do 

Prefeito e alguns vereadores no mesmo, justificou sua ausência no evento da 
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vereador Selma Pereira, e frisou um assalto ocorrido na comunidade de sua 

região. Passando-se para ordem do dia, constou em pauta as seguintes 

proposições: Requerimento de nº 017/2019, de autoria do vereador Marcus Costa, 

que solicita ao Sr. Prefeito Municipal que o mesmo viabilize junto a Secretaria 

responsável, para que seja feita a instalação de luminárias no trapiche da Vila de 

Pernambuco, assim como também na área externa do ginásio esportivo Lourival 

Ramos da mesma Comunidade. Visto que, os mesmos se encontram no escuro, 

com isto, dificulta o trabalho da PM local, haja visto, que existe um grande fluxo 

de pessoas pela parte da noite nos mesmos. Requerimento de nº 018/2019, de 

autoria do vereador Marcus Costa, que solicita ao Sr. Prefeito Municipal a 

realização de serviço de pavimentação asfáltica com drenagem e meio fio nas Vias 

Públicas da Vila Pernambuco. Requerimento verbal, nº 001/2019, de autoria do 

vereador Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que estude as 

possibilidades de realizar um campeonato de futebol de campo no Município no 

corrente ano, com o objetivo de incentivar o Esporte em nosso Município. Sendo 

estes, 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 a presente ata, que lida e 

achada conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, em 22 de maio 

de 2019. 

 

 

                                            

 


