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ATA DA SÉTIMA REUNIAO ORDINARIA DO 

SEGUNDO PERIODO, DO QUARTO ANO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia sete de outubro 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 foi franqueado a 

palavra com e tema livre. De acordo com o ofício nº070/2020-CMI, solicitando a 

presença do representante dos carros que fazem lotação Inhangapi Castanhal foi 

destacado a presença do Sr. Adiel coordenador da categoria. Ao fazer uso da 

palavra o vereador Dacivaldo Ferreira, cumprimentou a todos, ressaltou sobre as 

denúncias recebidas através da categoria, destacou a presença da empresaria dos 

transportes coletivos na sessão anterior, informou sobre seu requerimento verbal 

para que o prefeito encaminhe um Projeto de Lei legalizando os carros lotações no 

Município e fez um relato de como funcionará, por fim, solicitou permissão para 

se ausentar da sessão. O vereador Armando Cruz falou sobre os carros de lotação 

frisando as denúncias, bem como veículos atrasados e condutores não habilitados, 

citou também a questão da falta de comprometimento com a população nos finais 

de semanas. Em seguida foi convidado para se pronunciar o Sr. Adiel coordenador 

dos carros de lotação. O mesmo cumprimentou a todos frisou sobre a criação da 

categoria de transporte alternativo de pequeno porte no trajeto destacado, bem 

como aos interiores do Município, informou o numero de transporte que estão 

incluso e disse que já estão se legalizando juridicamente e socialmente para 

exercer a função, salientou a atitude da empresa Transfé em relação aos mesmos e 

os ricos de acidentes, citou o direitos da população, por fim respondeu algumas 

perguntas e se colocou a disposição. O vereador Denílson Souza, falou sobre os 

carros lotação e fez perguntas em relação ao funcionamento dos mesmos. O 

vereador João Charles citou os tramites do Projeto para a legalização da categoria, 

frisou a denuncia que chegou na Casa Legislativa e disse que ouve precipitação 

em relação ao pedido do referido Projeto ao Executivo. O Sr. Presidente solicitou 
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ao coordenador que possam ser legalizados todos os veículos, bem como os 

motoristas para exercer a referida função. A vereadora Selma Pereira, fez 

perguntas e se colocou a disposição. O vereador Marcus Costa fez comentários em 

relação aos fatos citados nas redes sociais, disse está à disposição e espera que seja 

resolvido a legalização da categoria. 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 07 outubro de 2020. 

 

 


