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ATA DA OITAVA REUNIAO ORDINARIA DO 

SEGUNDO PERIODO, DO TERCEIRO ANO 

LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia dois 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 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 aprovada sem alteração. Após a leitura dos expedientes foi 

franqueada a palavra com o tema livre. Ao usar a palavra o vereador Marcus 

Costa, agradeceu ao Prefeito e informou que estaria se iniciando os trabalhos em 

Boa Vista, parabenizou a gestão pelo evento do festival do açaí, comentou sobre a 

eleição para conselheiro tutelar e a importância da mesma. A vereadora Selma 

Pereira, relatou que recebeu uma denuncia e convidou os Pares para juntos 

verificarem a questão em relação ao desmatamento e extração de barro pela 

empresa Cerâmica Vermelha nas proximidades do rio Inhangapi, também frisou 

que em Pernambuco o cemitério esta tomado de mato e formigas, por fim, 

agradeceu ao Gestor pelo inicio dos trabalhos em Boa Vista, também pelo evento 

do festival do açaí e a secretaria de obras pelos reparos no Espaço cultural. O 

vereador Armando usou a tribuna, destacou a presença do Sr. Carlos Alberto na 

plateia e agradeceu pelo convite recebido do mesmo, se colocou a disposição da 

vereadora Selma e sugeriu que a Casa faça um convite ao secretario de meio 

ambiente para que juntos possam fazer um visita no local do desmatamento, 

agradeceu e destacou um evento realizado pelo Sr. Gustavo Breda, também 

destacou o festival do açaí, em seguida, solicitou ao Presidente que analise as 

possibilidades e realizar uma sessão itinerante no corrente ano. O vereador 

Valdineio Cerqueira, também parabenizou a gestão pelo evento do festival, 

agradeceu também pelo início dos trabalhos em sua comunidade de Boa vista, 

destacou o dia do idoso e o dia do vereador parabenizando a todos, e 

complementou a fala da vereadora Selma Pereira. O vereador Mauro Leite usou a 

tribuna, complementou a fala da vereadora Selma, frisou a questão da denuncia 

relatada pela mesma, salientou sobre o agente ambiental para o Município e citou 
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as questões dos fazendeiros, solicitou ao líder do governo que informe ai 

secretário de obras para que retire um entulho da comunidade Cachoeirinha e 

também citou a falta de iluminação pública na mesma, por fim, agradeceu ao 

Secretário de Saúde pela atenção e trabalho no município e parabenizou todos 

seus Pares pelo dia do vereador, falou da carência de melhorias na Vila Patauateua 

e comentou sobre os trabalhos realizados nas vicinais. O vereador Denílson Souza, 

falou a respeito do festival do açaí parabenizando o Prefeito e todos que se 

empenharam, bem como, a secretaria de obras e o ex-prefeito Sr.Feitosa, também 

falou sobre a divulgação e frisou que teve um excelente público, fez um relato 

sobre os serviços no ramal da Boa Vista e informou que a máquina voltara para 

sua região, por fim, falou sobre a eleição do Conselho Tutelar e ressaltou sobre as 

sessões itinerantes nas comunidades e sugeriu a vila de Patauateua para a 

primeira sessão e se colocou à disposição em relação as denúncias da vereadora 

Selma. O vereador Dacivaldo Ferreira usou a tribuna, frisou o evento do festival 

do açaí parabenizando o Sr. Prefeito e destacando as equipes que foram 

responsável pelo mesmo, bem como, a cooperativa que foram responsável pela 

limpeza, fez um relato da valorização do açaí com o passar dos anos, destacou 

também as autoridades presentes no evento e o concurso garota açaí, em seguida, 

reforçou uma solicitação do vereador Marcus em relação á SEDUC, por fim, 

parabenizou aos Pares pelo dia do vereador e todos os idosos pelo dia do idoso. O 

vereador João Charles usou a tribuna, destacou e parabenizou os Pares pelo dia do 

vereador, complementou a fala da vereadora Selma reforçando a denuncia feita 

pela mesma, também frisou a questão do fiscal ambiental do Município e sugeriu 

que seja montada uma comissão para juntos irem no local, também reforçou a 

solicitação do vereado Marcus em relação a SEDUC, parabenizou o Sr. Prefeito 

pelo evento do festival do açaí e citou algumas questões em relação a falta de 

organização na noite gospel, em seguida citou alguns requerimento de sua autoria. 

Após a fala dos vereadores, de acordo com o ofício nº 105/2019-CMI, foi 

convidado para se pronunciar o Sr. Carlos Alberto Ribeiro, Chefe de gabinete da 

liderança do PSDB na Câmara Municipal de Belém – PA. Ao se pronunciar, o 

mesmo destacou que a finalidade de sua presença seria para convidar os nobres 

vereadores  para participar de uma sessão solene de homenagem na qual o 

presidente da Casa participaria, falou sobre o papel do vereador e as criticas 

recebidas, também falou sobre a questão de divulgar as sessões nas redes sociais. 

Ao retomar a palavra o Sr. Presidente agradeceu Ao Sr. Carlos Alberto, convidou a 

todos para participar da sessão em homenagem na Câmara de Belém, informou o 

nome da ACS da comunidade Cachoeira, informou também que será realizada a 

sessão itinerante, e parabenizou o prefeito pelo festival do açaí. Passando-se para 

ordem do dia constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento de 
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nº032/2019, de autoria do vereador Mauro Leite, que solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal, que estude as possibilidades de construir uma Praça de lazer na 

Comunidade Cumaru. Requerimento de nº033/2019, de autoria do vereador 

Mauro Leite, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, a realização da coleta de lixo na 

Comunidade Cachoeira. Requerimento de nº034/2019, de autoria do vereador 

Marcus Costa, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da Secretaria 

responsável seja realizado serviços de raspagem e terraplanagem nos Ramais ST e 

Sítio Conceição situados nas proximidades das comunidades Pernambuco e 

Parazinho, uma vez que, os mesmos necessitam de melhorias, sendo estes 

aprovados por unanimidade. Projeto Decreto Legislativo de nº003/2019, de 

autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, que dispõe sobre conferir homenagem aos 

Ex Servidores da Câmara Municipal de Inhangapi pelos bons Préstimos ao serviço 

público. Projeto de Lei nº06/2019, de 25 de setembro de 2019, iniciativa do poder 

Executivo, que dispõe sobre a Criação do Diário Oficial do Município de 

Inhangapi/PA e dá outras providências, sendo estes lidos e encaminhados para a 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação final para devida análise e parecer 

técnico. Projeto de Lei nº003/2019, iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre 

a obrigação da realização de coleta seletiva em eventos no Município de Inhangapi 

e dá outras providencias. Inicialmente foi lido o parecer técnico da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, no qual foi detectado parágrafos no Projeto, no 

qual a comissão não foi de acordo, desta forma foram feitas emendas em sugestões 

para o referido Projeto, também foram feitos questionamentos em relação ao 

mesmo. Após, o vereador Dacivaldo Ferreira solicitou visto do referido Projeto 

para que possa ser melhor analisado. 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 02 de outubro de 2019.  

 

 


