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ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
SEGUNDO PERÍODO, DO PRIMEIRO ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE INHANGAPI, ESTADO DO PARÁ. 
 

Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, as 09 horas em 
plenário da Câmara Municipal de Inhangapi, presente os senhores vereadores: 
Dacivaldo Ferreira Dos Santos, presidente; Marcus Reis Silva da Costa, 1º secretário; 
Armando Cruz Duarte; João Charles Oliveira da Costa; Raimundo Moura Amorim; 
Reinaldo Viziney Souza Moreira e Valdineio Araújo Cerqueira. Procedida a chamada 
havendo número legal o Sr. Presidente na forma regimental declarou aberta a presente 
reunião e justificou a ausência do vereador Denilson Souza, 2º secretário por motivos 
pessoais e do vereador Mauro Leite por motivo de saúde. Em seguida foi convidado 
para compor a Mesa Diretora como 2º secretário o vereador Valdineio Cerqueira. Na 
sequência foi lido um texto bíblico e procedida a leitura da ata da sessão anterior, 
sendo a mesma lida e aprovada sem alteração. Após foi lido o expediente recebido e 
franqueado o uso da palavra com o tema livre. Com a palavra o vereador e presidente 
Dacivaldo Ferreira, saudou a todos, relatou que com a comemoração do festival do 
açaí, o evento recebeu varias autoridades, e na oportunidade esteve em uma conversa 
com o Deputado Marcio Miranda, onde citou a possibilidade de atender o Poder 
Legislativo do município na Assembleia Legislativa, e afirmou ao mesmo que um dos 
assuntos a tratar seria a necessidade de recursos para a construção de um novo prédio 
da Câmara Municipal de Inhangapi, onde possa receber a todos; inclusive a 
cadeirantes, frisou que será elaborado um projeto da mesma e que o deputado se 
colocou a disposição. Com a palavra o vereador João Charles saudou a todos, 
comentou sobre iluminação pública e sobre alguns pedidos referentes a melhorias 
para o Bairro treze do município, que o mesmo teria feito e não foi atendido e estaria 
sendo cobrado pela população, fez uma critica construtiva ao responsável pela 
iluminação pública do município e questionou também a respeito de queimadas; 
desmatamentos e lixo; relatou que precisa de fiscalização da secretária de meio 
ambiente. Com a palavra o vereador Armando Cruz cumprimentou a todos, 
comentou sobre iluminação pública, frisou que já fez o pedido para a troca de uma 
lâmpada nas proximidades do mercadinho do limão mais que ainda não foi atendido, 
ressaltou que esteve na Agrovila de Serraria; precisamente nos ribeirinhos onde 
comemorou com a comunidade a chegada de energia no local e salientou a 
importância do uso de energia de forma correta. Com a palavra o vereador Raimundo 
Amorim, informou que esta tendo problemas em relação a energia pública, relatou 
que foi roubado os transformadores da vila de Paricá, ressaltou que as comunidades 
de sua região estão todas com o mesmo problema de falta de iluminação pública, 
frisou que os moradores da vila de Patauateua estão com medo de frequentar a igreja 
pela parte da noite pelo fato de assalto. Ao usar a palavra o vereador Reinaldo 
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Moreira, saudou a todos, demonstrou-se triste com os noticiários corridos no mundo e 
o fato ocorrido em uma Creche no Brasil no estado de Minas Gerais, parabenizou a 
todos os professores pelo seu dia e desejou um bom fim de semana a todos. Com a 
palavra o vereador Valdineio Cerqueira cumprimentou a todos, comentou referente à 
fala do presidente sobre a visita na Assembleia Legislativa, frisou que seria viável que 
cada vereador fizesse seu projeto para que levasse para a Assembleia incluindo a 
construção de uma delegacia no município, disse estar feliz com a chegada de energia 
na comunidade de Serraria e também comentou sobre iluminação pública no 
município, notificou que não foi concluído os serviços nas estradas de sua região pelo 
fato da máquina teria quebrado e comentou sobre a fabrica que compra caroço de açaí. 
Ao retomar a palavra o presidente Dacivaldo Ferreira frisou que são importantes esses 
relatos de cada vereador nas reuniões, e que o mesmo sempre repassa para o prefeito 
o resumo da reunião na intenção de ajuda-lo na administração do município e 
comunicou que vai convidar o secretario de meio ambiente e ao jurídico para uma 
reunião com a comissão de Legislação Justiça e Redação Final onde possa ser debatido 
o parecer técnico referente ao projeto 007/2017, que retrata sobre resíduos sólidos. 
Passando-se para Ordem do dia constou em pauta: Requerimento de nº 054/2017, de 
autoria do vereador Valdineio Cerqueira, solicita do prefeito municipal melhorias e 
extensão no sistema de distribuição de água potável da Vila de Serraria, sendo o 
mesmo debatido e aprovado por unanimidade. Não havendo matéria para deliberar o 
Sr. presidente agradeceu a presença 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 13 de outubro de 2017. 


