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ATA DA DECIMA REUNIAO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO, DO QUARTO ANO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
No dia  primeiro de julho do ano de dois mil e vinte, Ás 09h00min, no Plenário da 

Câmara Municipal, estiveram presentes os Senhores: Raimundo Moura Amorim, 

Presidente; João Charles Oliveira da Costa; 2º Secretario; Armando Cruz Duarte; 

Denílson Souza de Menezes; Marcus Reis Silva da Costa; Mauro Leite Pequeno e 

Selma Maria Pereira da Costa. Prosseguida a chamada havendo número legal o Sr. 

Presidente na forma regimental declarou aberta a presente reunião justificando a 

ausência do 1ª secretário Dacivaldo Ferreira que testou positivo ao Covid-19 e está 

em isolamento domiciliar, também foi justificada a ausência do vereador 

Valdineio Cerqueira que faz parte do grupo de risco ao Covi-19, dessa forma o 

vereador Denílson Souza foi convidado para compor a Mesa Diretora. Em seguida 

foi lida 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. Aso usar a tribuna o vereador Mauro Leite questionou 

sobre as solicitações para realização de serviços nas vicinais de sua região que até 

o momento não foram feitos, disse que a população vem cobrando os referidos 

serviços, assim como também os trabalhos realizados pelos tratores da agricultura, 

por fim, justificou sua ausência na entrega da ambulância nova para Patauateua e 

agradeceu a gestão pelo comprometimento com a saúde no Município. O vereador 

Armando Cruz usou a tribuna comentou sobre a pandemia do Corona vírus e sua 

preocupação em relação a falta de uso de máscaras na cidade, em seguida frisou 

sobre as cestas básicas aos alunos das escolas municipais solicitando que a Casa 

faça um convite ao Secretário de Educação para que o mesmo esclareça o fato, por 

fim, comentou sobre o oficio enviado ao Sr. Presidente da Casa e questionou os 

gatos realizados no período em que a mesma estava fechada. O vereador João 

Charles usou a tribuna falou sobre o ano político, disse que algumas pessoas estão 

se beneficiando politicamente nesse período de pandemia, citou a falta de união 

fora da Casa Legislativa e suas preocupações em relação as solicitações da 

população que ainda não foram atendidas, bem como a situação das estradas 

vicinais, frisou a área da saúde como exemplo no município e disse que falta 

conscientização da população em relação a covid-19, comentou sobre a situação da 

Rua Alexandre Laudegario, parabenizou o vereador Marcus pelas obras em sua 

comunidade, por fim, fez comentários sobre os gatos e prestações de contas do 

Legislativo, assim como também sobre o portal da transparência, e comentou 
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bambem sobre a Secretaria de Educação questionando a maneira que o Secretario   

rege a mesma. A vereadora Selma Pereira solicitou ao Sr. Presidente que possa ser 

realizada uma limpeza no forro pvc do plenário da Casa, assim como também 

solicitou a instalação de um tanque lavatório na área de serviço da Casa 

Legislativa, em seguida complementou a fala do vereador Armando Cruz em 

relação aos gatos do Legislativo e por fim, parabenizou a gestão pelas obras na 

Vila Pernambuco. O vereador Marcus Costa usou a tribuna complementou a fala 

do vereador Armando Cruz sobre a falta de conscientização da população em 

relação ao covid-19, também comentou sobre a situação das estradas frisando que 

ainda está chovendo muito em sua região e informou que em breve iniciará os 

referidos serviços nas vicinais e nas PA, em seguida, fez um relato das obras que 

estão sendo realizados em sua comunidade, bem como reforma de prédios 

públicos e serviços de manutenção na iluminação pública, salientou sobre a área 

da Educação informando que será entregue cestas básica juntamente com kits 

escolar e caderno de atividades para os alunos municipais. O vereador Denílson 

Souza, frisou a ausência do primeiro secretário ressaltando que passara para  o 

mesmo as pautas da sessão, em seguida, citou os assaltos que vem ocorrendo em 

sua região, disse que precisa ser cobrado mais ações da polícia civil, solicitou que 

seja derrubado o antigo posto policial em Patauateua que está desativado e está 

sendo utilizado de esconderijo por limitantes, em seguida comentou sobre os kits 

escolar, agradeceu pelo atendimento de seu requerimento em relação a extensão 

do sistema de abastecimento de agua em Maracanã e parabenizou o vereador 

Marcus pelas obras em sua comunidade, por fim, ressaltou sobre as despesas da 

Casa Legislativa e destacou a união dos Pares. 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 01 de julho 

de 2020. Em tempo onde está escrito, solicitou na fala do vereador Denílson Souza, 

escreve-se informou.  

 

 


