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ATA DA SÉTIMA REUNIAO ORDINARIA DO 

SEGUNDO PERIODO, DO TERCEIRO ANO 

LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia vinte e cinco 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 e 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. Em seguida foi lido um texto bíblico e procedida a 

leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada com alteração. Após a 

leitura dos expedientes foi franqueada a palavra com o tema livre. Ao fazer uso da 

palavra o vereador Mauro Leite, salientou sobre a sessão anterior, frisando ter 

pedido a população evangélica cautela em relação aos comentários referente a 

Praça São Vicente, relatou que as pessoas fazem perguntas se irão realizar os 

trabalhos nas vias publicas da Comunidade Cachoeira destacando seu 

requerimento junto com o vereador Raimundo Amorim e disse que agora os 

mesmos podem solicitar melhorias para referida comunidade, uma vez que a 

mesma faz parte do Município. O vereador Valdineio Cerqueira comentou sobre o 

convite do festival do açaí, fez uma critica construtiva em relação a organização e 

divulgação da programação do mesmo e informou que está pronta a ponte na PA 

460 sob o rio Apeú. O vereador Armando Cruz usou a tribuna, também destacou o 

festival do açaí e a falta de divulgação antecipada mais desejou um bom festival a 

todos, ressaltou sobre um comentário nas redes sociais em relação a construção da 

casa do Conselho Tutelar, disse ter buscado informações no fórum e leu no 

momento o ofício esclarecendo o fato, disse que infelizmente as pessoas criticam 

sem se informar, por fim, relatou ter feito uma visita no PSF do bairro vila nova e 

demostrou-se triste pelo fato de jogarem bola no muro do mesmo que esta recém 

reformado e solicitou que a Casa envie um ofício ao Conselho tutelar para que 

possa se resolvido essa questão, também reiterou a solicitação do vereador Charles 

na sessão anterior em relação a Alameda Don Pedro que necessita de um trabalho 

de raspagem emergencial. O vereador Marcus Costa, comentou sobre as atrações 
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do festival do açaí demonstrou-se feliz, parabenizou o Prefeito por sempre pensar 

na população, destacou a questão de falta de divulgação pelo motivo de recursos. 

O vereador Denílson Souza, frisou os serviços nas vicinais de sua região, justificou 

sua ausência na sessão anterior, ressaltou que esta acompanhando os serviços  

disse estar satisfeito com o mesmo e destacou o trabalho do operador de máquina, 

solicitou ao Presidente que faça um oficio a secretaria de obras em relação a cerca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

situada no trajeto entre a comunidade Cumaru e Patauateua, visto que a mesma 

está muito próximo a estrada, também comentou sobre o festival do açaí e o 

motivo pelo qual atrasou a divulgação do mesmo. O vereador João Charles usou a 

tribuna, complementou a fala do vereador Armando Cruz em relação a postagem 

nas redes sociais, frisou que a Casa esta sendo parceira do Conselho Tutelar, 

ressaltou sobre o projeto criança cidadã criado pelo ex-prefeito Feitosa em parceria 

com o SESC  que beneficiava muitas crianças e jovens do Município e questionou o 

término do referido na gestão passada, falou sobre a educação familiar e o 

trabalho das igrejas, destacou um pedido seu feito ao Deputado Miro Sanova e a 

resposta do mesmo, frisou que em breve haverá varias inaugurações no Município 

e os serviços de melhorias realizados no mesmo, por fim solicitou ao Presidente 

que analise as possibilidades de realizar as sessões legislativas ao vivo nas redes 

socias. O vereador Dacivaldo Ferreira usou a tribuna, complementou a fala do 

vereador João Charles em relação a visibilidade das sessões na Casa e ressaltou a 

resolução referente as sessões itinerantes nas comunidades, falou sobre a questão 

da divulgação do festival, pediu apoio dos Pares em relação a noite gospel para 

que as comunidades evangélicas participem, assim como também os católicos na 

missa, também comentou sobre o projeto criança cidadã e frisou a questão da 

escola ensinar e a família educar as crianças, e destacou que houve uma reunião 

do IBGE, disse que não participou pelo fato não ter sido informado a tempo e 

falou da importância da mesma. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente informou 

que esteve na comunidade Tatuaia, disse que a população local solicita que a 

referida também faça parte de Inhangapi, fez um relato de uma conversa com o 

Prefeito e disse que irá se empenhar para conseguir, em relação a solicitação dos 

vereadores o mesmo disse que irá consultar o jurídico da Casa, por fim, informou 

que se iniciara os trabalhos no ramal Paricá  na sequencia ará para Cachoeira. 

Passando-se para Ordem do dia, constou em pauta as seguintes proposições: 

Requerimento de nº030/2019, de autoria do vereador Valdineio Cerqueira, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da Secretaria responsável seja 

realizado serviços de raspagem e terraplanagem nas Ruas da Vila Boa Vista, uma 

vez que, a referida necessita de melhorias. Requerimento de nº031/2019, de 

autoria do vereador Dacivaldo Ferreira solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que 

através da Secretaria responsável seja instalada iluminarias em dez novos portes 
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de iluminação pública na Comunidade Petimandeua, visto que, com a ampliação 

da rede de distribuição de energia elétrica na referida Comunidade, se faz 

necessário a instalação das mesmas. Sendo os mesmos lidos, debatidos e 

aprovados por unanimidade. Não havendo mais matéria para deliberar o Sr. 

Presidente agradeceu pela participação de todos, convidou os Pares para uma 

sessão extraordinária em seguida 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 25 de setembro de 2019.  

 

    

 

 


