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ATA DA DÉCIMA REUNIAO ORDINARIA DO 

SEGUNDO PERIODO, DO TERCEIRO ANO 

LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia vinte e três de outubro 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 Araújo Cerqueira. Prosseguida a chamada havendo 

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

reunião. Em seguida foi lido um texto bíblico e precedida a leitura das atas das 

sessões anteriores, sendo a mesma aprovada sem alteração. Após a leitura dos 

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

vereador Denílson Souza, comentou sobre a ação social da Secretaria de saúde, 

destacou a questão da divulgação da mesma e ressaltou sobre as palestras 

realizadas no local e parabenizou o Secretario de saúde juntamente com sua 

equipe e ao prefeito pela ação, em seguida, frisou que irão retornar os trabalhos 

nas estradas da sua região, solicitou ao líder do governo que leve ao Executivo a 

questão de falta de iluminação pública nas comunidades de sua região, assim 

como também problemas na ponte que liga Maracanã a Cumaru, solicitou também 

serviços de roçagem nas comunidades de sua região. O vereador Mauro Leite 

usou a tribuna para se pronunciar, destacou a presença de sua mãe na plateia, 

lamentou que está chegando o tempo chuvoso e não foi realizado serviços nas 

Vias públicas da Vila Patauateua, também falou sobre iluminação pública, 

questionou em relação a primeira sessão itinerante que seria realizada em sua 

comunidade, a qual foi suspensa por falta de energia elétrica, disse que precisaria 

de cautela em relação ao cancelamento da mesma. O vereador Armando Cruz 

usou a tribuna, complementou a fala do vereador Denílson Souza em relação a 

ação da Secretaria de Saúde e a questão da prevenção de doenças, comentou sobre 

a romaria para o círio de Nossa Senhora de Nazaré no Apeú, frisou as melhorias 

na segurança pública do Município e disse ficar triste com criticas aos vereadores 

em relação a referida área, por fim, falou sobre iluminação pública e solicitou ao 

Presidente da Casa que haja mais informações em relação as programações do 

Legislativo, bem como a homenagem aos militares e a sessão itinerante, a qual foi 

cancelada, para que haja organização. O vereador João Charles solicitou que haja 
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serviços de melhorias na Rua Nossa Senhora de Fátima, assim como também na 

Alameda Dom Pedro e na Piçarreira, parabenizou a Secretaria de Obras e ao Sr. 

Feitosa pelos trabalhos no Bairro Vila Nova, parabenizou também a Secretaria de 

Saúde pela ação social e falou sobre a suspenção da sessão itinerante, destacou o 

inicio da construção da Casa do Conselho Tutelar pela empresa Cerâmica 

Vermelha após anos de processo na justiça. A vereador Selma Pereira, também 

falou sobre as informações em relação aos trabalhos do Legislativo, bem como a 

realização da sessão itinerante, parabenizou o Prefeito pelos trabalhos no 

Município, desejou condolências à família Ferreira pelo falecimento da Dona 

Vidoca e convidou a todos para participar da missa de sétimo dia da mesma. O 

vereador Marcus Costa agradeceu ao Executivo pelos trabalho de recuperação nos 

ramais vicinais, comentou sobre o valor da manutenção dos maquinários, flou 

sobre o expediente á Secretaria de Estado de Educação e questionou a titude da 

Secretaria em relação a solicitação do vereador, frisou um abono que o Município 

receberá e complementou a fala dos demais vereadores em relação a informações 

dos trabalhos do Legislativo. O vereador Dacivaldo Ferreira usou a tribuna, 

complementou a fala dos demais vereadores em relação a manutenção dos 

maquinários também referente iluminação pública, desejou condolências à família 

Ferreira, falou sobre o cancelamento da reunião itinerante e os tramites adequados 

conforme o regimento da Casa, disse que a ato de suspenção da mesma foi 

equivocado e que precisa ser visto a questão da estrutura para a realização da 

mesma. Ao retomar a palavra o sr. Presidente desculpou-se pelo ocorrido em 

relação a suspenção da reunião itinerante na Vila Patauateua pelo motivo de falta 

de energia elétrica e informou a todos que a mesma ser realizada no treze de 

novembro do corrente ano. Passando-se para ordem do dia constou em pauta as 

seguintes proposições; Requerimento de nº035/2019, de autoria do vereador 

Mauro leite, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que estude as possibilidades de 

construir uma Praça de Lazer na Vila Cachoeira, uma vez que, a referida 

comunidade tornou-se parte do Município e não possui uma área para lazer. 

Requerimento de nº036/2019, de autoria do vereador Mauro Leite, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal, que através da secretaria responsável seja instalada 

iluminarias em três portes de iluminação pública na comunidade Saudade no 

Ramal do Barranco. Requerimento de nº037/2019, de autoria do vereador Marcus 

Costa, solicitando ao Sr. Prefeito municipal, ampliação da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental de Jundiaí, com a construção de mais uma sala de aula e uma 

área de recreação. Requerimento de nº 039/2009, de autoria do vereador 

Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que seja feito serviços de 

proteção na Orla do igarapé de Petimandeua, uma vez que, com a chegada do 

inverno é grande o açoramento, e com os buracos existentes no mesmo pode 
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causar acidentes. Sendo estes lidos, debatidos e aprovados. Projeto Decreto 

Legislativo nº003/2019, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, que dispõe 

sobre conferir aos Ex Servidores da Câmara Municipal de Inhangapi Honraria, 

pelos bons préstimos ao serviço público. Sendo este lido, debatido e aprovado por 

unanimidade. Não havendo mais matéria para deliberar o Sr. Presidente 

agradeceu pela participação de todos e deu por encerada a sessão. Do que, para 

constar foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme será assinada. 

Câmara Municipal de Inhangapi, em 23 de outubro de 2019. 

 

 
 


