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ATA DA SEXTA REUNIAO ORDINARIA DO 

SEGUNDO PERIODO, DO TERCEIRO ANO 

LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia dezoito 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; 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 e, justificou a ausência do 

vereador Denílson Souza, por motivos de saúde. Em seguida foi lido um texto 

bíblico e procedida a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovadas 

com alteração. Após a leitura dos expedientes foi franqueada a palavra. De acordo 

com o ofício de nº098/2019-CMI, solicitando a presença do Sargento Adnilson 

Moura comandante do 35º pelotão destacado Inhangapi na Casa, para prestar 

esclarecimentos sobre seu trabalho administrativo na PM local, o mesmo foi 

convidado para se pronunciar. Ao se pronunciar o Sargento e Comandante da PM 

local cumprimentou a todos, agradeceu pelo convite, repassou o contato da PM, se 

colocou à disposição de todos. Na sequência os vereadores, agradeceram ao 

mesmo pela presença na Casa, parabenizaram o Sargento pelo excelente trabalho 

que vem desenvolvendo no Município, foi destacado os trabalhos realizados pela 

prefeitura que facilita o trabalho da polícia, bem como, os serviços de melhorias 

nas estradas, a reativação do centro de monitoramento, novas viaturas, em 

seguida, foi relatado que diminuiu o índice de criminalidade nas comunidades 

com as rondas da polícia, por fim, todos os vereadores se colocaram à disposição 

do mesmo. Na sequência, foi franqueada a palavra com o tema livre aos Senhores 

Vereadores. Ao se pronunciar o vereador Armando Cruz usou a tribuna, fez um 

relato do curso de capacitação que o mesmo participou na FAEPA, no qual foi 

citado a questão das pessoas se inscreverem e não participarem, também foi 

destacado a questão das comissões e a importância de atualizar a Lei Orgânica e o 

regimento interno, destacou também a importância da marca á Brasília, a questão 

de criar CPI e audiência pública entre outros assuntos relatado pelo vereador. O 

vereador Mauro Leite, falou sobre criticas e elogios aos Parlamentares, citou o 

fechamento de escolas no campo e também as reformas que foram realizadas nas 

mesmas, também citou a questão de crianças que deixaram de estudar pelo 
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motivos da nucleação, frisou o serviço realizado no Ramal Cumaru, e ressaltou 

sobre a lei orgânica e regimento interno que precisa ser renovado. O vereador João 

Charles, destacou um requerimento de usa autoria em relação ao Bairro treze, 

disse ter feito um ofício reiterando o mesmo, pediu que leve o assunto ao Sr. 

Prefeito assim como também solicita serviços de raspagem e empiçarramento na 

Alameda Dom Pedro que encontra-se com difícil acesso, em seguida, parabenizou 

o gestor municipal pelas obras que estão sendo realizadas. A vereadora Selma 

Pereira, solicitou ao vereador Dacivaldo informações em relação ao início dos 

trabalhos nos ramais da comunidade Boa Vista, e também parabenizou o gestor e 

sua equipe pelas obras no Município. O vereador Valdineio Cerqueira, agradeceu 

a gestão por ter atendido seu pedido te tapar buracos na entrada da cidade, 

informou que estão aguardando a ponte na PA 460 sob o rio Apeú ficar pronta 

para que as maquinas possam realizar o serviço na ramal Boa Vista, relatou que 

em relação a cidade está faltando as placas informativas nos bairros e ruas da 

cidade, também comentou sobre  atualização que precisa ser realizada na lei 

orgânica e no regimento, também falou sobre o prazo para as comissões e as 

responsabilidades das mesmas. O vereador Marcus Costa, usou a tribuna, 

comentou sobre o expediente em relação ao Cartório Regional eleitoral, 

questionou o fato de ter sido encaminhado apenas com o nome do Presidente da 

Casa, mais agradeceu o mesmo por ter expedido, complementou a fala do 

vereador Armando Cruz, justificando sua ausência no curso de capacitação, 

agradeceu ao presidente  por ter disponibilizado o carro da Casa durante a 

construção da ponte que da acesso a sua comunidade. O vereador Dacivaldo usou 

a tribuna, parabenizou o vereador Marcus pela passagem de seu aniversário, 

complementou a fala do mesmo  em relação ao expediente ao Cartorio Regional 

eleitoral, frisou as dificuldades que a população está tendo para retirar seu título 

de eleitor, ressaltou sobre as solicitações dos Pares e disse que levará as 

reivindicações ao Prefeito para que sejam atendidos, agradeceu os serviços 

realizados no Município, bem como a reforma no ginásio Tia Martinha, na quadra 

de areia e no campo municipal, e passou informações em relação ao festival do 

açaí. Passando-se para ordem do dia constou em pauta as seguintes proposições: 

Requerimento de nº 027/2019, de autoria conjunta dos vereadores Raimundo 

Amorim e Mauro Leite, que solicitam ao Sr. Prefeito Municipal, que através da 

Secretaria responsável seja realizado serviços de raspagem e empiçarramento nas 

Vias Públicas da Vila Cachoeira. Requerimento de nº 028/2019, de autoria 

conjunta dos vereadores Dacivaldo Ferreira e Selma Pereira, que solicitam ao 

Senhor Prefeito Municipal, que estude as possibilidades de construir uma Praça na 

Travessa São Vicente ao lado do Hospital Municipal, a qual receberá o nome de 



                                         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 
 

Praça da Bíblia. Requerimento de nº 029/2019, de autoria do vereador Dacivaldo 

Ferreira, que solicita ao Sr. Prefeito Municipal, que viabilize junto a secretaria 

responsável, a realização de uma limpeza geral na rede de abastecimento de água 

da Comunidade Petimandeua, bem como, limpezas na caixa d’agua e no poço 

artesiano. Sendo estes lidos, 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 18 de setembro de 2019. Em tempo onde está escrito esclarecimentos escreve-se 

informações. 

 

      

 

 

 


