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

Aos quatros dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, ás 09h00min horas, em 
plenário da Câmara Municipal, presente os senhores vereadores: Dacivaldo Ferreira 
dos Santos; presidente, Marcus Reis Silva da Costa; 1º secretário, Denilson Souza de 
Menezes; 2º secretario, Armando Cruz Duarte, João Charles Oliveira da Costa, Mauro 
Leite Pequeno, Reinaldo Viziney Souza Moreira e Valdineio Araújo Cerqueira. 
Procedida à chamada havendo numero legal o Sr. Presidente na forma regimental 
declarou aberta a presente reunião e justificou a ausência do vereador Raimundo 
amorim, por motivos pessoais. Em seguida foi lido um texto bíblico e procedida a 
leitura a ata da sessão anterior, sendo a mesma lida e aprovada sem alteração. Após 
foram lidos os expedientes recebidos e franqueado o uso da palavra com o tema livre. 
Ao usar a palavra o vereador João Charles, Mauro Leite Pequeno, Reinaldo Viziney 
Souza Moreira e Valdineio Araújo Cerqueira. Procedida à chamada havendo numero 
legal o Sr. Presidente na forma regimental declarou aberta a presente reunião e 
justificou a ausência do vereador Raimundo Amorim, por motivos pessoais. Em 
seguida foi lido um texto bíblico e procedida a leitura da ata da sessão anterior, sendo 
a mesma lida e aprovada sem alteração. Na sequencia foram lidos os expedientes 
recebidos e franqueado o uso da palavra com o tema livre. Ao fazer uso da palavra o 
vereador João Charles, agradeceu a atual gestão pelo atendimento ao seu 
requerimento questionou a falta de placas de identificação das ruas da cidade, frisou 
sobre alguns terrenos baldios que estão causando transtornos, relatou que com o 
feriado da semana santa o lixo da cidade ficou acumulado e salientou que esse fato 
deveria ser uma preocupação da secretaria de meio ambiente. Com a palavra o 
vereador Mauro Leite, relatou um trabalho na PA 420 em sua comunidade agradeceu 
pelo mesmo, ressaltou a situação das ruas de Patauateua, questionou a falta de placa 
informativa nas obras das escolas municipais e comentou referente iluminação pública 
citando alguns pedidos do mesmo que até o momento não foi atendido. O presidente 
respondeu ao vereador que referente ao projeto sobre iluminação pública; as 
providencias já teriam sido encaminhadas a Rede Celpa, mais que até o momento não 
houve repasse da mesma. Com a palavra o vereador Armando Cruz, ressaltou que 
ainda não foi baixado o decreto solicitado pelo presidente da Casa e fixado no Espaço 
Cultural, o qual está cedido para as aulas da Escola Antônio Marçal, uma vez que a 
mesma está em reforma, na oportunidade pediu ao presidente que faça um ofício ao 
Quartel do Corpo de Bombeiros para que disponibilize uma equipe para dar palestras 
para os alunos que estão utilizando o Espaço Cultural, informou que na comunidade 
de Mata Boa nas proximidades do bar do Sr. Jojó esta havendo um problema fiação 



ESTADO DO PARA  

CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

CNPJ: 34.824.094/0001-35  
 

 Av. Ernane Lameira, 377 – Fone: (91) 3809-1145 – CEP: 68.770-000 – Inhangapi – Pará/www.cminhangapi.pa.gov.br 

E-mail: camara_inh@hotmail.com 

 

 

elétrica, a qual o fio de alta tensão está muito próximo ao chão e que a qualquer 
momento pode vir a acontecer um acidente no local, destacou seu requerimento verbal 
na sessão anterior e a importância do mesmo e frisou a falta de iluminação pública nas 
comunidades de Livramento, Itapera e Serraria. Passando-se para ordem do dia 
constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento de nº012/2018, de autoria 
do vereador Valdineio Cerqueira, que solicita ao Senhor Prefeito Municipal a 
recuperação do abrido de passageiros (parada de ônibus) na PA 136 na entrada da 
Serraria, sendo o mesmo lido e aprovado por unanimidade. Não havendo mais 
matéria para deliberar o Sr. Presidente agradeceu pela participação de todos desejou 
um bom feriado do dia 05 (cinco) de abril dia do Padroeira de nossa município São 
Vicente Ferrer 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 04 de abril de 2018.       


