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ATA DA DECIMA SEXTA REUNIAO 

ORDINARIA DO PRIMEIRO PERIODO, DO 

TERCEIRO ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA 

OITAVA LEGISLATURA DA CAMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia vinte e nove 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; Marcus Reis Silva da Costa; Denílson Souza de 

Menezes; Selma Maria Pereira da Costa 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 dos 

vereadores Armando Cruz e Mauro Leite, pelo motivo dos mesmo estarem no 

presente momento em Belém na Assembleia Legislativa . 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 dos expedientes, foi franqueado o uso da 

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

desejou condolência à família da vereadora Selma Pereira pelo falecimento de sua 

cunhada, após parabenizou a vereadora pelo seu aniversario. O vereador 

Valdineio Cerqueira, também desejou seus sentimentos à família da vereadora 

Selma, também a parabenizou pelo seu aniversario agradecendo a mesma pelo 

excelente trabalho no município, e salientou sobre a obra da ponte na PA 460 sob o 

rio Apeú, relatou a situação da estrada no Ramal ST que do acesso á comunidade 

Trindade, agradeceu ao Prefeito pela instalação de um orelhão em sua 

comunidade de Boa Vista. A vereadora Selma Pereira, justificou sua ausência na 

sessão anterior, agradeceu a todos pelo apoio e pelas felicitações, relatou que está 

havendo problemas em relação aos horários dos ônibus da empresa Transfé, que 

faz linha Inhangapi Castanhal, disse que não estão cumprindo horário e deixam 

passageiro em Castanhal principalmente no ultimo horário, pediu ajuda para 

resolver a situação, em seguida, falou sobre a festa das mães realizada pela mesma 

e agradeceu a todos que contribuíram, também agradeceu ao Presidente pela 

compreensão, parabenizou e agradeceu ao Dr. Luzio em parceria com o Professor 

Claudio Monteiro pelo livro sobre á historia do Município. O vereador João 

Charles, falou sobre sua rotina em levar paciente para consultas e exames em 

Belém, frisou que espera que façam convênios na Cidade de Castanhal, informou 

que se iniciará novamente a obra da UBS na cidade, por fim, repudiou a atitude da 
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COSANPA em relação a vários cortes de água da população carente da sede sem 

que haja algum tipo de negociação. O vereador Marcus Costa, pediu ao Prefeito 

que dê apoio em relação ao Ramal do ST, informou que será realizado um trabalho 

no trajeto de Pernambuco a Cabeceira, desejou parabéns à vereadora Selma e 

também questionou a atitude do Sr. Osvaldo Freitas atual Diretor da COSANPA 

em relação aos cortes de água e frisou as condições da mesma, e pediu ao 

Presidente que convide o mesmo pra prestar esclarecimento referente ao fato. O 

vereador Denílson Souza, justificou sua ausência na sessão anterior por problema 

em seu veiculo, também questionou a atitude do Sr. Osvaldo Freitas em relação 

aos cortes de água, parabenizou e agradeceu ao Prefeito  

Egilasio pela limpeza na Vila de Patauateua para o Círio e também por atender 

seu pedido em relação à iluminação pública, também agradeceu a Secretaria de 

Meio Ambiente por ter notificado um fazendo pelo motivo de desmatamento, 

falou sobre as respostas dos requerimentos, disse que o Executivo precisa 

esclarecer melhor as mesmas, por fim comentou sobre a construção da ponte na 

PA 460 e parabenizou a vereador Selma pelo seu aniversario. Ao retomar a 

palavra o Sr. Presidente, falou sobre o preço da gasolina, destacou os problemas 

na área da saúde em relação a pacientes de São Miguel, e ressaltou sobre a questão 

de retirada de titulo eleitoral para que retorne a sede do Município. Passando-se 

para Ordem do dia constou em pauta as seguintes proposições: Projeto de Lei 002 

de 22 de maio de 2019, iniciativa do Poder Legislativo, e autoria do vereador 

Dacivaldo Ferreira, que dispõe sobre a alteração da denominação da Praça Alacid 

Nunes. Sendo este lido e, 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 29 de 

maio de 2019. Em tempo onde está escrito, aprovado por unanimidade, escreve-se, 

encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para devida 

análise e parecer técnico.  

 

 


