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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINARIA DO 
SEGUNDO PERIODO, DO PRIMEIRO ANO 
LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA LEGISLATURA 
DA CAMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO 
PARÁ. 
 

Aos onze dias do mês do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, ás 09 horas, 
em plenário da Câmara Municipal, presentes os senhores vereadores: Dacivaldo 
Ferreira dos Santos, Presidente; Armando Cruz Duarte; Raimundo Moura Amorim; 
Mauro Leite Pequeno; Valdineio Araújo Cerqueira; João Charles Oliveira da Costa e 
Reinaldo Viziney Souza Moreira. Na sequência o Sr. Presidente justificou a ausência 
do 1º secretario, Marcus Reis Silva da costa e do 2º secretario, Denilson Souza de 
Menezes que estiveram presentes participando da Conferencia de Saúde. Em seguida 
foram convidados para compor a Mesa Diretora os vereadores Reinaldo Moreira e 
Raimundo Amorim. 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 das atas das sessões anteriores, sendo duas lidas e aprovadas sem alteração, e 
uma aprovada com alteração. Após foi feita a leitura dos expedientes recebidos e 
franqueado o uso da palavra com o tema livre. Iniciando a palavra o vereador João 
Charles da Costa saudou a todos os presentes, disse estar indignado com o fato 
ocorrido na noite anterior, onde meliantes subiram na Caixa d´agua  para tomar 
banho, sendo a mesma utilizada para consumo pela população, fez um pedido a Casa 
para enviar um oficio para a COSAMPA notificando o ocorrido, solicitando uma 
análise na água no caráter de urgência e também requerendo que a mesma tome uma 
atitude para que não permita livre acesso de pessoas não autorizadas no local. 
Salientou que recebeu uma cobrança de uma conselheira referente a uma Lei federal, 
sobre poluição sonora e funcionamento de bares, pediu ao presidente se houver 
possibilidade de estudo para transformar a mesma em Lei Municipal. O senhor 
presidente respondeu ao vereador João Charles que será enviado um oficio a 
COSAMPA informando o ocorrido e solicitando melhorias, informou também que 
podem consultar a assessoria jurídica da Casa para tentar solucionar a questão da 
referida Lei. Com a palavra o vereador Valdineio Cerqueira, saudou a todos, ressaltou 
que já existe a Lei Municipal que se refere à poluição sonora e que está faltando às 
portarias que deveram ser feita pelo Poder Executivo, disse estar indignado em 
relação ao fato citado pelo vereador João Charles sobre a caixa d’água, advertiu que é 
responsabilidade do Conselho Municipal de Saúde e da Vigilância sanitária fiscalizar 
a água, e pediu para a Casa buscar informação sobre a alta taxa de água fornecida pela 
COSAMPA aos usuários. Em relação à poluição sonora, afirmou que a prefeitura tem 
que responsabilizar o dono do bar de tudo que ocorrerá no mesmo, e que há dez anos 
fez um projeto de Lei que mandou para as repartições, mais não obteve resposta, 
frisou que podem reaproveitar para fazer outro projeto referente a licenças de bares 
para que seja fiscalizado pelos órgãos competentes. Ao retomar a palavra o vereador e 
presidente, Dacivaldo Ferreira relatou que a COSAMPA e um órgão sucateado, que 
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não tem condições de fazer manutenção e que é viável o consumidor prejudicado 
procurar o PROCOM. Com a palavra o vereador Armando Cruz disse estar 
preocupado com a água e indignado com o fato da Policia Militar não ter chegado a 
tempo de encontrar os militantes no local e fez uma pergunta ao presidente da Casa 
sobre a data do Festival do açaí. O presidente respondeu ao vereador Armando Cruz 
que o prefeito Egilasio está buscando recursos para a realização do referido festival e 
que foi adiado pelo fato da dificuldade de encontrar açaí na região e que ainda não 
tem data confirmada para a programação. Com a palavra o vereador Mauro Leite, 
saudou a todos, agradeceu a deus pela oportunidade de estar presente, enfatizou que 
durante esse período de recesso houve alguns assaltos e que não obtiveram uma boa 
resposta da polícia Civil, frisou que e inadmissível o fato ocorrido na caixa d´água, se 
colocou à disposição de todos para cobrar do órgão competente para que não volte a 
acontecer o referido fato novamente, agradeceu ao trabalho feito na caixa d´água da 
vila Patauateua e a limpeza realizada na mesma, agradeceu também o serviço 
realizado na vila cachoeira e desejou feliz dia dos pais a todos. Ao usar a palavra o 
vereador Raimundo Amorim saudou a todos, ressaltou que já está começando o 
serviço de limpeza nas agrovilas e convidou seus Pares para acompanhar os trabalhos, 
também disse estar indignado com a questão da caixa d´água, em relação aos bares 
enfatizou que realmente e um absurdo o que acontece no Bairro vila Nova e o horário 
de funcionamento dos bares, disse estar prejudicando as famílias que residem 
próximo ao local. Com a palavra o vereador Reinaldo Moreira, saudou a todos, 
salientou que não é a primeira vez que acontece o fato de pessoas não autorizadas 
terem livres acesso a caixa d´água e as dificuldades para obter resposta da polícia 
sobre o funcionamento e fechamento de bares, e se colocou à disposição de todos para 
resolver a referida questão. O presidente informou ao vereador Reinaldo Moreira que 
será tomada providencias para que seja resolvido esse tipo de situação. Passando-se 
para Ordem do Dia, constou em Pauta: Requerimento de nº48/2017, de autoria do 
vereador Dacivaldo Ferreira, solicita ao excelentíssimo Sr. prefeito municipal, que 
determine junto a secretaria municipal de obras, que dentre as possibilidades seja 
construída uma praça pública na Vila de Paraibano. Requerimento de nº49/2017, de 
autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, solicita ao excelentíssimo Sr. Prefeito 
municipal, que determine junto a secretaria municipal de obras, que dentre as 
possibilidades seja construída uma praça pública na comunidade são Sebastião. Sendo 
os mesmos aprovados por unanimidade. Na forma regimental, excelentíssimo Sr. 
Presidente trouxe para deliberação e aprovação em plenário da retificação da 
Resolução de nº 002/2017, que regulamenta por parte do Poder Legislativo o 
procedimento a ser adotado a concessão de informações nos termos da legislação de 
acesso a informação, a presente retificação altera somente a numeração que fora 
aprovada por este douto plenário de 002, o que por sua vez devemos retifica-la para 
001em razão de o projeto resolutivo que tinha essa numeração foi retirado de Pauta e 
arquivado, posta a matéria para deliberação, como não houver divergências, o 
plenário da Câmara Municipal de Inhangapi aprovou a retificação da resolução de 
nº002/2017,  para resolução de nº001/2017. Não havendo nada a tratar o presidente 
agradeceu pela participação de todos e deu por encerrada a sessão. Do que, para 
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constar, foi lavrada a presente ata que lida e achada conforme será assinada. Câmara 
Municipal de Inhangapi 11 de agosto de 2017. 
 

 
 
 
 
 


