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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERIODO, DO SEGUNDO ANO 

LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
Aos vinte e um dia do mês de março 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, Raimundo Moura Amorim, 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. 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 fazer uso da palavra o vereador Marcus Costa, 
lamentou um fato corrido no município referente a segurança pública, as cobranças 
que o vereador recebe referente estas questão, comentou sobre as buscas dos Pares 
para melhorias na segurança do município, citou a audiência pública como exemplo e 
frisou a realidade dos jovens hoje. Com a palavra o vereador João Charles, lamentou 
os momentos difíceis que o município vem vivenciando, lamentou o descaso do 
Governo Estadual com o município referente à segurança pública, repudiou o mesmo, 
ressaltou as tentativas para que o Governo Estadual libere uma viatura para policia 
militar do município, frisou um fato ocorrido onde vitimou o Sr. Joel, desejou 
condolência a família do mesmo, e comentou sobre um fato onde um meliante fugiu 
da delegacia do município e enfatizou a falta de comunicação do monitoramento da 
cidade com a polícia local. Com a palavra o vereador Mauro Leite, lamentou o fato 
ocorrido no município, relatou que no interior as pessoas estão amedrontadas, frisou 
que com o assalto no ônibus escolar de Patauateua os jovens querem desistir de 
estudar por medo, salientou alguns assaltos e fatalidades que até hoje nada foi 
concretizado, pediu ao prefeito ou ao responsável que faça a troca de lâmpadas 
queimadas nas proximidades da casa do Sr. Tunico onde houve recentemente uma 
tentativa de assalto. Com a palavra o vereador Reinaldo Moreira, lamentou os fatos 
ocorridos no município, comentou sobre a postura do subtenente em uma reunião e 
atitude dos alunos em fazer protesto, disse que os vereadores estão fazendo sua parte, 
que sua critica é para a polícia militar assim como a Civil e destacou a postura da 
delegada. Com a palavra o vereador Raimundo Amorim, ressaltou sua presença em 
Cachoeira, frisou sua parada em um bar onde havia vários meliantes, relatou que o 
desemprego esta grande e os pais não estão conseguindo alimentar sua família. Com a 
palavra o vereador Armando Cruz, desejou seus sentimentos à família do Sr. Joel, 
lamentou o ocorrido, frisou também ter ido ao monitoramento e não ter encontrado 
ninguém no local, comentou referente uma solicitação do vereador Valdineio em 
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marcar uma conversa com o prefeito, sugeriu que o mesmo comece criar projetos para 
as crianças e jovens no município, destacou o trabalho do Sr. Alan e do Sr. Vando com 
as crianças do município. Com a palavra o vereador Denilson Souza, também 
lamentou o ocorrido no município, disse ser difícil condenar a polícia pelo que ocorre, 
frisou ser importante os projetos sociais, ressaltou que o vereador esta levando a culpa 
pelo que acontece no município, e agradeceu ao prefeito pelo seu requerimento e que 
já esta em andamento o serviço na ponte. Ao usar a palavra o Sr. Presidente, sugeriu 
que a Casa levante uma campanha educativa contra a violência no município, 
informou que cada vereador tem direito a uma viagem no carro da Casa para Belém, 
ressaltou uma ideia de fixar em cada comercio um adesivo contra as drogas e outros 
fatos que levam ao crime, confirmou uma reunião com o Superintendente Temer 
Kaiat, convidou seus Pares para participar da mesma em busca de respostas para 
segurança pública e frisou que os outros assuntos ficaram para a próxima sessão 
devido uma reunião no quartel em Castanhal com os seus Pares. 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 21 de março de 2018.  


