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ATA DA QUARTA REUNIAO ORDINARIA DO 

SEGUNDO PERIODO, DO QUARTO ANO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia dezesseis de setembro 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; 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, e 

justificou a ausência dos vereadores, Armando Cruz; Denílson Souza e Mauro 

Leite. Em seguida foi lido um texto bíblico e procedida a leitura da ata da sessão 

anterior, sendo a mesma aprovada sem alteração. Após a Leitura do expediente foi 

franqueada a palavra com o tema livre. Inicialmente foi convidado para se 

pronunciar o Secretário Municipal de Meio Ambiente Sr. Marcus Wilson, que 

frisou sobre o assunto abordado na sessão anterior em relação ao excesso de jet-Ski 

nas áreas ribeirinhas do rio Inhangapi, o mesmo esclareceu os fatos que é de 

responsabilidade da Secretaria de meio ambiente e  os que  são responsabilidade 

da capitania dos portos, em seguida convidou a fazer uso da palavra  a 

representante da Capitania dos portos Tenente Vanessa Rafael. Ao se pronunciar a 

Tenente Vanessa Rafael, destacou sua função na Capitania dos portos, frisou que 

em relação aos Jet-ski poderia haver uma fiscalização e que os ribeirinhos podem 

legalizar suas embarcações tipo rabeta gratuitamente, informou que a Capitania 

dos portos pode estar oferecendo cursos de marinheiros civil e disse que haverá 

uma reunião em que o Município será convidado para participar, por fim, se 

colocou à disposição. Ao fazer uso da palavra o vereador João Charles agradeceu 

ao prefeito pelas obras e solicitou que fosse retirado entulhos que estão ao lado e 

atrás da Câmara Municipal, disse ter solicitado ao Secretario de obras mais o 

mesmo não havia atendido seu pedido. O Sr. Presidente ressaltou que também já 

solicitou o referido serviço ao Secretario de obras mais o mesmo não atende suas 

ligações. O vereador Valdineio Cerqueira destacou sua felicidade juntamente com 

os moradores da Vila Boa Vista pelo afasto na mesma e fez agradecimentos ao 

gestor, em seguida informou sobre um buraco próximo a vila Serraria. A 

vereadora Selma Pereira agradeceu ao Prefeito pelo apoio e questionou o fato de o 

prédio da câmara Municipal não ter sido enfeitado para prestar homenagem a São 

Vicente Ferrer na passagem do Círio. O vereador Marcus Costa também 
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agradeceu ao gestor pelas obras bem como, o afasto para a Vila de Patauateua. 

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

Projeto de Lei Nº 004/2020, de 02 de setembro de 2020, iniciativa do Poder 

Executivo, que Estima a Receita e Fixa a Despesa Orçamentária do Município de 

Inhangapi, Estado do Pará, para o Exercício Financeiro de 2021 e da Outras 

Providências, sendo este lido e encaminhado para as comissões de Fiscalização 

Financeira Orçamentaria e de Apoio Administrativo de Legislação, Justiça e 

Redação Final para devida análise e Parecer Técnico. 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 16 de 

setembro de 2020. 

 

 


