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ATA DA SEGUNDA REUNIAO ORDINARIA 

DO PRIMEIRO PERIODO, DO QUARTO ANO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia vinte e nove de janeiro do ano de dois mil e vinte, 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; Marcus Reis Silva da Costa; Mauro Leite Pequeno; 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 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 usar a palavra o vereador Denílson 

Souza parabenizou a todos pelo evento na Escola de Patauateua, falou sobre o 

ofício solicitado em relação a rede Celpa informando que em Patauateua já feito a 

troca de transformadores e resolvido a questão, agradeceu pelo início dos 

trabalhos na ponte da Comunidade Catarina assim como também a ponte que dá 

acesso a vila saudade, solicitou limpeza pública nas comunidades de sua região e 

também reposição de lâmpadas queimadas nos ramal tia preta, no ramal do Sr. 

Tonico, ramal do cocal e região, por fim, comentou sobre a realização dos tratores 

da agricultura. O vereador João Charles parabenizou a secretaria de saúde pela a 

atuação, solicitou ao líder do governo que leve ao Prefeito para seja amenizado a 

situação dos buracos existentes na Rua Alexandre Laudegario da Cruz nas 

proximidades de sua antiga residência. O vereador Mauro Leite, salientou sobre a 

questão das redes sociais e a postura do Sr. Luiz Carlos em suas publicações, 

frisou dois pontos em Patauateua, os quais necessitam de melhorias e também a 

instalação de iluminaria na referida vila, relatou que Cachoeirinha precisa de 

melhorias nos ramais, assim como também a extensão no sistema de 

abastecimento de água do mesmo. O vereador Armando Cruz informou a todos 

sobre a distribuição de sementes de milho e como funciona, solicitou ao líder do 

governo que leve ao Prefeito a questão de lâmpadas queimadas na Travessa 

Laercio Bezerra Falcão, solicitou também a conclusão do serviço de limpeza no 

Bairro Vila Nova. O vereador Marcus Costa usou a tribuna agradeceu a SEMAGRI 

pelo convite, destacou a importância da entrega de mudas, em seguida solicitou 
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ao líder do governo que leve ao Prefeito sua preocupação em relação a alguns 

pontos na Estrada de Boa Vista que necessita de reparos, agradeceu ao Sr. 

Presidente por disponibilizar o veiculo da Casa, complementou a fala do vereador 

Mauro em relação as redes sociais, convidou os Pares para um evento da Escola 

Polo Pernambuco, por fim, fez perguntas em relação ao ofício encaminhado ao 

fórum referente a solicitação á SEDUC, e questionou a atitude do funcionário 

responsável pela limpeza na vila Pernambuco. O vereador Valdineio Cerqueira 

ressaltou sobre os buracos na PA 136 e ao perigos que os mesmos estão causando, 

solicitou providencias em relação ao fato, relatou que esteve na Escola 

Pernambuco frisando a situação da mesma, disse que foi informado pelos 

funcionários que teria ido uma equipe técnica no local e que o Estado não foi 

informado sobre reforma da mesma, em seguida, solicitou ao Secretario de Saúde 

que envie uma equipe técnica na Escola de Boa Vista a qual será cedida para 

atendimento da saúde da comunidade, por fim, fez solicitações ao prefeito em 

relação a troca de lampas queimadas de Boa vista. A vereadora Selma Pereira 

solicitou ao Presidente que envie um ofício ao Pároco, assim como também ao 

Pastor da Igreja Assembleia de Deus para que os mesmos conheçam o Legislativo. 

O vereador Dacivaldo Ferreira usou a tribuna ressaltou sobre os fatos ocorridos 

ultimamente no Legislativo, fez um relato de uma reunião fechada com os 

vereadores da base do Prefeito e a finalidade da mesma e parabenizou o Sr. 

Presidente pela atitude, também comentou sobre as questões das redes sociais e 

por fim, disse que levará as solicitações dos Pares ao Prefeito. Ao retomar a 

palavra o Sr. Presidente também comentou sobre a reunião dos vereadores da 

base, disse que encaminhará os ofícios solicitados pelos Pares e informou que será 

iniciado uma obra na Escola de Patauateua. Passando-se para ordem do dia 

constou em Pauta as seguintes proposições: Requerimento de nº001/2020, de 

autoria da vereadora Selma Pereira, que solicita ao Sr. Prefeito Municipal,  que 

viabilize as possibilidades de reativar a LEMI (Liga Esportiva Municipal de 

Inhangapi), uma vez que, a referida entidade é existente em nosso Município e 

precisa ser regularizada na Federação Paraense, sendo este aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei Nº 006/2019, 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 providencias. Inicialmente foi votado e aprovado o 

Parecer Técnico da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentaria e de Apoio 

Administrativo favorável à sua aprovação. Em seguida passou-se a votação do 

supracitado Projeto sendo o mesmo lido, debatido e aprovado 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 
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lavrada a presente ata, que lida e achada conforme ser assinada. Câmara 

Municipal de Inhangapi, em 29 de janeiro de 2020.   

 

 


