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ATA DA QUINTA REUNIAO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO, DO QUARTO ANO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
No dia dezenove de fevereiro 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 fazer uso da palavra o vereador 

Marcus Costa frisou uma reunião em relação ao carnaval, falou sobre o asfalto 

parabenizando a gestão pelo esforço para obter o mesmo, em seguida, fez 

comentários em relação a uma publicação maldosa nas redes sociais referente ao 

mesmo disse que recebeu apoio de muitas pessoas, por fim solicitou ao líder do 

governo sua solicitação para realização de reparos em um trecho da PA 460 nas 

proximidades da Vila Paraibano. O vereador Denílson Souza agradeceu por ser 

atendido em sua solicitação em relação a cratera, comentou a respeito de um 

evento de entrega de mudas de sua comunidade, citou suas novas solicitações bem 

como reposição de lampas queimadas na Vila Catarina, serviços de reparos com 

tubulação na estrada da comunidade Catarina. O vereador Armando Cruz 

solicitou serviço de tapa buracos nas proximidades do destacamento Militar, assim 

como também na Rua Alexandre Laudegario citada pelo vereador Charles, em 

seguida comentou sobre o carnaval e disse star satisfeito, comentou sobre a 

questão do asfalto para a PA 420 e falou sobre o transporte Escolar Estadual. O 

vereador João Charles falou sobre suas solicitações e sua felicidade em ser 

atendido, disse que ocorrera uma operação tapa buraco na cidade, citou sua 

viagem ao Maranhão e também um requerimento seu para duplicação na Avenida 

Ernane Lameira. A vereadora Selma Pereira solicitou ao líder do governo que leve 

ao Sr. Prefeito sua preocupação em relação a Vila de Boa Vista que está precisando 

de reposição de lâmpadas, em seguida parabenizou o Presidente da Casa e 

também os organizadores de um evento no ginásio Tia Martinha. O vereador 



                                         ESTADO DO PARA  

CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

CNPJ: 34.824.094/0001-35 
 

Av. Ernane Lameira, 377 – Fone: (91) 3809-1145 – CEP: 68.770-000 – Inhangapi – Pará /www.cminhangapi.pa.gov.br 

E-mail: camara_inh@hotmail.com 
 

Mauro Leite frisou a união em prol do Município, comentou sobre uma reunião 

com o secretário Celso Leite, destacando a denuncia que o mesmo expos em 

relação aos pinéus da ambulância de Patauateua, disse já ter sido resolvido, citou 

as questões das licitações, por fim solicitou novamente reposição de lâmpadas em 

Patauateua e agradeceu aos Pares pelo apoio em relação a uma pessoa de sua 

família. O vereador Dacivaldo Ferreira desejou condolências aos familiares do sr. 

Ozéias, em seguida parabenizou o Prefeito pelo carnaval na cidade destacando ser 

um evento cultural forte e que será realizado de acordo com a realidade do 

Município, destacou todos os Secretários Municipais pela atuação, falou sobre as 

cestas básicas ás comunidades Quilombolas relatando os comentários em relação 

aos fatos e destacou a atuação do Prefeito em buscar emenda parlamentar para o 

Município. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente complementou a fala do 

vereador Mauro Leite em relação a ambulância de Patauateua, também 

parabenizou o Prefeito pela atuação no Município, por fim, frisou que Cachoeira 

necessita de serviços de iluminação pública. Passando-se para ordem do dia 

constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento de nº004/2020, de 

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

através da Secretaria de Educação seja cedido o espaço físico da Escola de 

Petimandeua para uso da Assistência social, com o intuito de reativar as 

atividades do Crás em especial ao uso dos idosos que no momento não possui 

espaço para suas atividades, sendo este lido debatido e aprovado por 

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

agradeceu pela participação de todas 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 19 de fevereiro de 2020.       

  

  

 

     

 

 

                                      

 


