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ATA DA SEXTA REUNIAO ORDINARIA DO 

SEGUNDO PERIODO, DO QUARTO ANO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia trinta 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; 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 sem alteração. Após a Leitura do expediente de acordo com o 

ofício nº069/2020-CMI, solicitando a presença do representante da empresa 

Transfé na sessão Legislativa, os nobres vereadores desejaram boas-vindas a 

proprietária da empresa, ressaltando as denuncias recebidas em relação as 

possíveis tentativas de acidentes entre transportes coletivos e carros de lotação que 

fazem linha Inhangapi Castanhal, foi destacado o perigo em relação aos 

passageiros e citado as reclamações sobre o atraso nos horários dos referidos 

ônibus. Ao se pronunciar a proprietária da empresa Transfé Sra. Edina Almeida 

fez o relato de alguns fatos ocorridos em relação as denúncias, informou que já 

reuniu com seus funcionários, disse que a empresa paga seus impostos e busca por 

melhorias para atender melhor a população e se colocou a disposição de todos.  

Na sequencia foi franqueada a palavra com o tema livre. Ao fazer uso da palavra o 

vereador Denílson Souza parabenizou o vereador Valdineio pelo seu aniversário, 

ressaltou que esteve acompanhando os trabalhos em Patauateua, agradeceu o 

gestor por atender seus requerimentos destacando os mesmos, informou que esta 

havendo acidente no ginásio de esporte em Patauateua citando as melhorias que 

precisa ser feito para evitar os acidentes, por fim falou sobre a falta de delegado de 

policia civil no Município e sugeriu uma visita no gabinete do delegado regional 

Paulo Henrique na tentativa de resolver a questão. O vereador Armando Cruz 

parabenizou o vereador Valdineio, frisou ser inadmissível a falta de delegado no 

Município e também sugeriu uma visita dos vereadores na delegacia regional,  

falou sobre a reforma da praça nossa senhora de Fátima solicitando que quando a 

obra estiver concluída seja contratado um zelador para a mesma, em seguida citou 

o serviço que está sendo realizado no trajeto do restaurante flutuante até a 
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Cerâmica Vermelha. O vereador Dacivaldo Ferreira, agradeceu a todos que 

estiveram presentes no plenário, falou sobre a vida politica parabenizando o 

vereador Valdineio pelo seu aniversário, em seguida, ressaltou sobre a obra no 

hospital municipal com recursos próprios após o cancelamento do convênio com 

governo do Estado parabenizando o prefeito pela mesma, assim como também o 

secretario de saúde Celso Leite. O vereador Mauro Leite, parabenizou o vereador 

Valdineio, em seguida frisou alguns pontos que faltam iluminarias públicas em 

sua região assim como também serviços de melhorias em alguns ramais. O 

vereador Valdineio, agradeceu a todos pelas felicitações, comentou sobre o ano 

politico destacando que a eleição será diferente, agradeceu ao Prefeito pela visita 

junto ao Deputado Hélio Leite em sua comunidade e ressaltou que a praça de Boa 

Vista está quase concluída. Passando-se para ordem do dia constou em pauta as 

seguintes proposições: Requerimento de nº 026/2020, de autoria do vereador 

Marcus Costa, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que viabilize junto a 

Secretaria responsável, a implantação de novos portes com instalação de novos 

pontos de iluminação pública na Rua Professor Encarnação, assim como também, 

em toda extensão da Alameda São Pedro situada entre a Travessa São Vicente e 

rua Heráclito Ferreira Gonsalves. Requerimento de Nº027/2020, de autoria do 

vereador Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da 

Secretaria competente seja implantado um parque de diversão infantil na 

Comunidade Itaboca, uma vez que com a nucleação a referida comunidade 

tornou-se polo recebendo crianças de outras comunidades, e com a implantação 

de um parque as mesmas poderão usufruir de um espaço adequado para seu 

lazer, sendo este 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 lavrada a presente ata, que lida e 

achada conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, em 30 de 

setembro de 2020. 

 

 


