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ATA DA TERCEIRA REUNIAO ORDINARIA 

DO SEGUNDO PERIODO, DO TERCEIRO ANO 

LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia vinte e oito de agosto 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; Marcus Reis Silva da Costa; Mauro Leite Pequeno; Selma Maria 

Pereira da Costa e Valdineio Araujo Cerqueira. Prosseguida a chamada havendo 

numero legal o Sr. Presidente na forma regimental declarou aberta a presente 

reunião, e saudou a visita do Padroeiro do Município, São Vicente Ferrer na Casa 

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

sessão anterior, sendo a mesma aprovadas sem alteração. Após a leitura dos 

expedientes foi franqueada a palavra com o tema livre. Ao usar a palavra o 

vereador João Charles, solicitou que leve ao conhecimento do Sr. Prefeito a 

existência de dois buracos na rua Alexandre Laudegario da Cruz próximo a sua 

antiga residência, os quais estão comprometendo o asfalto da mesma, em seguida 

parabenizou o Prefeito pelos trabalhos. O vereador Denílson Souza, ressaltou 

sobre o problema que está ocorrendo na fiação elétrica da Escola em Patauateua 

com a reforma realizada na mesma, relatou que a equipe da Rede Celpa já esteve 

no local, informou que as comunidades Cumaru, Maracanã e Santa Rosa 

necessitam de reparos na iluminação pública, pois as mesmas estão em péssimas 

condições, e frisou que na Travessa Maria Olinda próximo a residência do Sr. 

Tuíca, também existe um ponto que precisa de uma avaliação urgente no asfalto. 

O vereador Armando Cruz, usou a tribuna para se pronunciar solicitou que leve 

ao Sr. Prefeito para que o mesmo possa informar para esta Casa a situação em 

relação a Lei que obriga a Rede Celpa depositar a taxa de iluminação pública para 

o Município, solicitou também que seja feito um serviço de aterro atrás dos meios 

fios da cidade. A vereadora Selma Pereira, também solicitou reparos na 

iluminação pública para a Comunidade de Boa vista, visto que na mesma 

ocorreria um evento e parabenizou o Prefeito pelas obras no Município. O 

vereador Mauro Leite, usou a tribuna para se pronunciar solicitou que seja 

realizado um serviço de limpeza e empiçarramento nas Vias públicas da Vila 

Patauateua, destacou que o Crás de sua comunidade não iniciou os trabalhos e 

frisou que na comunidade Cachoeira é necessário a abertura de novas ruas. O 
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vereador Marcus Costa, comentou novamente sobre a ponte na PA 460 sob o rio 

Apeú, destacou a desfile escolar de sua Comunidade, falou sobre uma reunião 

realizada em Pernambuco, disse que o convite para a mesma foi feito apenas para 

o Presidente da Casa. O vereador Dacivaldo Ferreira usou a tribuna para se 

pronunciar destacando o Projeto viva bem viva melhor da Prefeitura Municipal, 

agradeceu ao Prefeito pelo serviço realizado nas vicinais de Petimandeua e 

Itaboca, agradeceu também ao Sr. Presidente por atender seu pedido em relação 

ao veículo da Casa e salientou sobre a visita de São Vicente Ferrer na Casa 

Legislativa e a importância da mesma por se tratar do Padroeiro do Município, 

por fim, falou sobre o veículo da Casa. O vereador Valdineio Cerqueira, também 

falou sobre a reunião em Pernambuco, disse que foi abordado pelo Sargento, o 

qual lhe perguntou quem avia convidado o mesmo, fez um relato da mesma, 

questionou a respeito de iluminação pública de sua comunidade de Boa Vista, 

disse que essa questão é responsabilidade da Prefeitura não de vereador, citou a 

falta de projeto do Poder Público voltado para crianças e adolescentes, destacou a 

Escola que foi fechada e a estrada que está em péssima condições, por fim, 

demonstrou-se triste pela falta de apoio da Casa em relação ao veículo da mesma. 

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 28 de agosto de 2019.        

 

 

 

                                      

 


