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ATA DA QUINTA REUNIAO ORDINARIA DO 

SEGUNDO PERIODO, DO TERCEIRO ANO 

LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia onze de setembro 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; Marcus Reis Silva da Costa; 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. 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 se pronunciar a vereadora Selma 

Pereira, agradeceu ao Prefeito por atender seu requerimento referente as rampas 

de madeiras do Espaço cultural e também pelo apoio no círio de São Vicente 

Ferrer na cidade. O vereador Denílson Souza, destacou o desfile escolar na cidade, 

demonstrou-se feliz pelo numero de pessoas no mesmo, comentou sobre a 

conclusão dos serviços na PA 420, na estrada do livramento, Paricá e Saudade, 

destacou os ramais que estão iniciando o mesmo trabalho, ressaltou sobre a prova 

para ACS da Vila Cachoeira no momento e parabenizou o Sr. José Augusto pela 

liderança em Cachoeirinha e se empenhar para resolver as demandas da 

Comunidade. O vereador Marcus Costa, fez seus agradecimentos a Escola de 

Pernambuco pelo desfile escolar de sua comunidade e também destacou o desfile 

escolar na cidade, comentou sobre o círio fluvial que o mesmo participou destacou 

a praça e a imagem de São Vicente na mesma, em seguida, solicitou ao Sr. 

Presidente informações referente a seu pedido para Casa enviar um novo ofício à 

SEDUC, solicitou também que Casa faça um ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 

para que retorne as atividades do mesmo para o Município, falou sobre as eleições 

para conselho tutelar, frisou a importância da mesma e as dificuldade dos 

candidatos da Zona rural. O vereador Armando Cruz, usou a tribuna para se 

pronunciar, agradeceu ao vereador Dacivaldo por levar ao Prefeito sua solicitação 

em relação ao Ramal Acapuquara e informou que o serviço foi realizado no 

mesmo, destacou o excelente trabalho do motorista que realizou o referido serviço, 

solicitou ao vereador Dacivaldo, líder do governo Municipal na Casa informações 

referente a programação do festival do açaí na cidade, em seguida, destacou o 



                                         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 
 

trabalho realizado pelo Padre Renato no Município, demonstrou-se feliz pelo Círio 

de são Vicente e fez um relato da história do mesmo, por fim, agradeceu pelos 

avanços no Município solicitou que a Casa faça um ofício ao gestor solicitando 

informações referente a empresa que presta serviços de transporte escolar 

Municipal. O vereador Mauro Leite usou a tribuna e demonstrou-se feliz por 

Cachoeira fazer parte deste Município, frisou a prova para a ACS da mesma 

comunidade, frisou que o Poder público precisa da atenção para as Comunidade, 

uma vez que Cachoeira necessita de varias melhorias, pediu que leve ao 

conhecimento do prefeito que a população pede reposição de lâmpadas 

queimadas em Patauateua, assim como também na comunidade Catarina, também 

destacou e parabenizou o motorista que está realizando o serviço nas estradas, 

frisou que o ramal Cachoeirinha precisa ser realizado um serviço emergencial. O 

vereador Charles, destacou a presença do ex-vereador Sr. Jurandir na plateia, 

informou que na rua Pio XII está havendo falta de água, pediu que leve o assunto 

ao conhecimento do prefeito para que seja resolvida a questão, parabenizou o 

presidente pela homenagem recebida em Belém na Câmara de Vereadores. O 

vereador Dacivaldo Ferreira, usou  a tribuna, falou sobre iluminação pública, 

frisando algumas áreas que foram priorizadas pela gestão, ressaltou que ainda não 

conseguiu muitas melhorias para sua comunidade mais que tem esperança de 

conquistar, comentou sobre o festival do açaí, informando as atrações que estarão 

presente no mesmo nos dia vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito e vinte e nove de 

setembro do corrente ano no espaço cultural da cidade. Ao retomar a palavra o Sr. 

Presidente ressaltou sobre a homenagem que o mesmo recebeu na Câmara de 

vereadores em Belém-PA, agradeceu ao Prefeito por todas as obras realizadas no 

Município, em relação a solicitação do vereador Marcus, disse que encaminhará 

um oficio em nome da Casa para o Cartório Regional Eleitoral. 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, em 11 de setembro de 2019. 

Em tempo onde está escrito, motorista, escreve-se, operador de máquina. Em 

tempo na fala do vereador Dacivaldo complementa-se, o mesmo destacou e 

parabenizou a policia militar e civil local pelo excelente trabalho. 

 

 


