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ATA DA DECIMA SEGUNDA REUNIÃO 

ORDINARIA DO PRIMEIRO PERÍODO, DO 

QUARTO ANO LEGISLATIVO, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
No dia vinte e nove de julho 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 Secretário; João Charles 

Oliveira da Costa; 2º Secretario; Armando Cruz Duarte; Denílson Souza de 

Menezes; 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 e justificou a ausência do 

vereador Marcus Costa que esteve acompanhando os serviços que estão sendo 

realizados em sua comunidade. 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. Ao usar a 

palavra o Sr. Presidente destacou uma conversa para que a gestão possa realizar 

melhorias nas comunidades de sua região, frisou a situação da Comunidade 

Cachoeira que necessita de melhorias, em seguida, parabenizou o Prefeito pelos 

trabalhos no Município. O vereador João Charles reiterou sua solicitação de 

melhorias para a Rua Alexandre Laudegario, destacou a limpeza realizada nos 

meios fios da cidade assim como também as obras que estão sendo realizadas no 

Município. O vereador Denílson Souza pediu ao líder do governo que leve ao 

Prefeito suas solicitações, bem como a situação da ponte no Ramal do Sr. 

Alexandro, problemas na ponte que dá acesso a comunidade saudade, e também 

um serviço na PA em Patauateua. O vereador Valdineio Cerqueira parabenizou a 

gestão pelos trabalhos em sua região, bem como as obras em Pernambuco e o 

serviço que está sendo realizado na PA que da acesso a mesma, em seguida 

solicitou para que o Secretário de saúde compareça na Casa Legislativa para 

informar sobre o que esta sendo feito durante a pandemia. A vereadora Selma 

Pereira parabenizou o Padre André pelo cartaz do Círio de São Vicente Ferrer 

2020, parabenizou também o Prefeito pelos trabalhos no Município, bem como as 

obras em Pernambuco. O vereador Dacivaldo Ferreira, frisou sobre a UBS da 

comunidade Itaboca que recebeu uma fiscalização, disse que a obra está em 

andamento, falou sobre a busca de recursos que o Deputado Hélio Leite está se 

empenhando para consegui para o Município e ressaltou que precisa ser votado o 

subsidio de Prefeito, Vice-prefeito, Secretários Municipais  e Vereadores. O 
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vereador Mauro Leite, falou das melhorias em Patauateua e disse que está 

juntamente com o vereador Armando Cruz em busca de melhorias para o 

Município junto ao Deputado Daniel, falou sobre a situação da comunidade 

Cachoeira e frisou algumas solicitações que ainda não foram atendidas, comentou 

sobre a pandemia e a situação de alguns donos de estabelecimentos. Passando-se 

para ordem do dia constou em pauta as seguintes proposições: Projeto de Lei 

nº003/2020, de 13 de julho de 2020, iniciativa do Poder Executivo, que dispõe 

sobre a criação da ouvidoria do Município de Inhangapi e da outras providencias, 

inicialmente foi votado e aprovado o Parecer técnico da comissão de Legislação, 

Justiça e Redação final favorável a sua aprovação, em seguida passou-se para a 

votação do supracitado Projeto, sendo o mesmo lido, debatido e aprovado por 

unanimidade. Requerimento de nº 017/2020, de autoria da vereadora Selma 

Pereira, que solicita ao Sr. Prefeito Municipal, uma van com vinte acentos para 

transportar pacientes que precisam fazer Hemodiálise fora do   Município. 

Requerimento de nº 018/2020, de autoria do vereador Denílson Souza, que solicita 

ao Sr. Prefeito Municipal, que viabilize junto a Secretaria de saúde as 

possibilidades de aquisição de um veículo (de modelo Estrada) para a Vigilância 

Sanitária. Requerimento nº019/2020, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, 

que solicita ao Sr. Prefeito municipal, para que o mesmo viabilize junto a 

Secretária responsável, a implantação do sistema de iluminação pública na 

Rodovia PA 136 Castanhal/Inhangapi, nas proximidades da Vila Castanhalzinho 

até a ponte de Inhangapi. Visto que, foi realizado serviços de limpeza e 

desmatamento na lateral da referida rodovia. Requerimento de nº020/2020, de 

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

que o mesmo viabilize junto a Secretaria responsável, a implantação do sistema de 

iluminação pública de LED na extensão da Avenida Ernane Lameira, nas 

proximidades da praça Nossa Senhora de Fátima até a fazenda alvorada. Sendo 

estes lidos debatidos e provados 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 lavrada a presente ata, que lida e 

achada conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, em 29 de julho 

de 2020.  

 


