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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIAO 

ORDINARIA DO SEGUNDO PERIODO, DO 

TERCEIRO ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA 

OITAVA LEGISLATURA DA CAMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia vinte de novembro 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 da ata da sessão 

anterior, sendo a mesma aprovada sem alteração. Após, foi franqueada a palavra 

com o tema livre. Ao usar a palavra o vereador João Charles comentou sobre a 

sessão do Executivo ao Poder Judiciário, ressaltou que a Lei Orgânica do 

Município precisa ser reformada e fez sugestões ao presidente da Casa, por fim, 

agradeceu ao Prefeito pelos serviços de melhorias realizados no Município. O 

vereador Armando Cruz comentou sobre a sessão itinerante do Legislativo na vila 

Patauateua, fez sugestões para a próxima sessão itinerante que ocorrerá em 

Pernambuco para que a comunidade tenha um representante para se pronunciar, 

frisou novamente o trabalho do vereador e ressaltou sobre o tempo de duração da 

referida sessão. A vereadora Selma Pereira parabenizou a todos pela sessão 

itinerante em Patauateua, em seguida, solicitou ao presidente da Casa informações 

em relação ao espaço físico da Câmara Municipal ter sido negado a Empresa 

Industec Brasil, para realizar cursos de operador de máquinas pesadas no 

município e questionou a resposta do mesmo, disse que recebeu críticas  em 

relação a este fato. O vereador Mauro Leite, destacou o dia da consciência negra, 

frisando a igualdade racial, destacou novamente o papel do vereador, sendo este 

porta voz  do povo, comentou sobre a sessão itinerante no Patauateua ressaltando 

sobre o tempo de duração da mesma e solicitou que os expedientes sejam 

esclarecidos, salientou sobre um evento evangélico no espaço cultural da cidade e 

fez relato de um ocorrido em relação ao motorista do ônibus responsável por 

transportar pessoas de sua região para o referido evento, por fim, fez comentários 

sobre uma reportagem em relação a gastos desnecessário de dinheiro público. O 

vereador Marcus Costa, agradeceu ao Executivo por realizar serviços de melhorias 

na alameda Dom Pedro, agradeceu também pelo evento no espaço cultural 
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destacando a importância do mesmo, por fim, comentou sobre a sessão itinerante 

frisando que a próxima será realizada em sua comunidade, e salientou os serviços 

de melhorias na cidade, bem como iluminação pública. O vereador Valdineio 

Cerqueira agradeceu pela sessão itinerante, frisando que a comunidade conseguiu 

entender e levar ao conhecimento de outras pessoas o papel do vereador, também 

agradeceu pelo evento evangélico no espaço cultural frisando a importância do 

mesmo e, solicitou ao líder do governo que leve ao sr. Prefeito a questão dos 

buracos na PA 136 no trajeto da Cerâmica Vermelha á entrada da cidade. O 

vereador Dacivaldo Ferreira usou a tribuna, ressaltou sobre o dia da consciência 

negra e a importância dos negros no país as lutas e conquistas adquiridas com o 

decorrer dos anos, repudiou o racismo e fez pedidos de grandeza as pessoas que 

lutam pela causa, em seguida, agradeceu ao Sr. Prefeito pela preocupação de 

realizar serviços de melhorias no Município antes do período chuvoso, sendo estes 

um serviço de qualidade, também comentou sobre a sessão itinerante em 

Patauateua e disse esperar que em Pernambuco tenho um público maior, solicitou 

ao presidente que envie um oficio ao Secretário de Educação em relação a 

liberação de alguns alunos para participar da referida sessão, agradeceu também 

pelo convite recebido para a festividade em Cachoeirinha, por fim, fez algumas 

sugestões para elaboração de um projeto de Lei referente a homenagens. 

Passando-se para ordem do dia constou em pauta as seguintes proposições; 

Requerimento de nº050/2019, de autoria do vereador Raimundo Amorim, 

solicitando ao Se. Prefeito Municipal, que através da secretaria responsável seja 

realizado serviços de reposição de lâmpadas queimadas em três portes de 

iluminação pública na comunidade Parazinho. Requerimento de nº 051/2019, de 

autoria do vereador Marcus Costa, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que 

viabilize as possibilidades de implantar um parque infantil na Praça Nossa 

Senhora de Fátima para que as crianças possam usufruir do mesmo. Sendo estes 

lidos, debatidos e aprovados por unanimidade. Em seguida, foi dado ciência ao 

Plenário o termo de cessão de uso de imóvel, desta forma, o Poder Legislativo 

autoriza o Poder Executivo a sessão de uso de imóvel ao Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará TJ-PARÁ, com o prazo de dez anos. 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 20 de 

novembro de 2019. 

 

 


