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

Aos trezes dias do mês de junho 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 secretário, 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 da 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. Incialmente o Sr. Presidente ressaltou a 
respeito do cerimonial para a entrega de viaturas nova para o município de Santa 
Isabel do Pará e frisou sua esperança em conseguir uma viatura para Inhangapi 
também. Ao fazer uso da palavra o vereador Denilson Souza, informou que esteve em 
Cachoeirinha e relatou os problemas que a comunidade esta tendo na questão da falta 
de água, ressaltou que já foi informado para Rede Celpa, devido o problema ser na 
fiação elétrica, ressaltou uma viagem na tentativa de resolver a questão da Ponte de 
Patauateua. Com a palavra o vereador Raimundo Amorim, demonstrou-se insatisfeito 
com o serviço realizado na Cachoeirinha, disse que se tiver material o mesmo se 
dispõe a fazer o serviço, informou que na próxima sexta ira acompanhar um serviço 
na estrada da Cataria e também na Saudade, frisou a respeito da ambulância de 
Patauateua. Com a palavra o vereador Armando Cruz, comunicou que foi procurado 
por moradores da comunidade de Castanhalzinho e foi notificado que já foi feito o 
poço para o sistema de abastecimento de água do local mais que até o momento os 
moradores não estão consumindo desta água, comentou a respeito de falta de 
iluminação pública em frente ao espaço cultural, pediu ao presidente que leve ao 
prefeito esta situações. Com a palavra o vereador João Charles, frisou o projeto que 
chegou a Casa, pediu união aos Pares para que o mesmo seja analisado de forma geral, 
comentou sobre iluminação pública, questionou sobre a população pagar iluminação 
dos prédios públicos do município. Com a palavra o vereador Marcus Costa, relatou 
que a comissão pode dar seu parecer para que o projeto possa tramitar na Casa, 
questionou a respeito das reuniões com a sua comissão e pediu aos Pares que 
mantenham contato em questão de horários, frisou que os projetos devem ser bastante 
estudados para que não ocorra nenhum erro, fez um relato de uma critica feita por 
uma professora aos vereadores e convidou a todos para participar da festividade de 
Santo Antônio em sua Comunidade. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente informou 
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que as carteiras de identidades que foram tiradas na ação do dia primeiro de maio já 
estão disponíveis no posto do DECAI do município, frisou que frisou que o prazo de 
recebimento e de trinta dias. Com a palavra o vereador Reinaldo Moreira, 
complementou a fala do vereador Marcus Costa a respeito da critica recebida por uma 
professora, destacou um projeto na conferencia anterior que tratava sobre construção 
de creche no prozo de um ano que foi encaminhado a esta Casa e transformado em 
Lei, comentou a respeito das alterações na reformulação do PCCR, relatou ter sido 
procurado por uma mãe de aluna, a qual fez denuncias e pediu para a mesma fazer 
uma relatório e assine para seja enviado  a SEMED por ser questões administrativas 
depois ao Sindicato. Com a palavra o vereador Mauro Leite, comentou a respeito da 
falta de água em Cachoeirinha assim como também em Castanhalzinho, informou que 
com o sistema de água em Patauateua existem casas que não disfrutam da água pois a 
mesma não chega até algumas residências de ressaltou que tem que haver organização 
da comunidade, pediu ao presidente que leve ao prefeito essa questão, visto que, a 
agua é essencial para todos, pediu informações a respeito da Rede Celpa se a mesma já 
está repassando o recurso para o município. Com a palavra o vereador Valdineio 
Cerqueira, comentou a respeito da LDO complementou a fala do vereador João 
Charles afirmando que entende que o vereador solicite ajudar dos Pares para analisar 
os Projetos para dar parecer técnico das comissões e que todos devem ser bem 
estudados, pediu ao presidente que leve ao prefeito seu pedido para que as máquinas 
possam fazer raspagem nas estradas, comentou sobre a Rede Celpa e também a 
respeito da água nas comunidades, frisou que esteve em uma conversa com o 
secretario de saúde. Passando-se para Ordem do dia constou em pauta as seguintes 
proposições: Projeto de lei nº 002/2018, iniciativa da prefeitura Municipal de 
Inhangapi, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentarias para o exercício de 
2019. Projeto de Lei nº 003/2018, iniciativa da Prefeitura Municipal de Inhangapi, que 
dispõe sobre alteração da Lei nº 500/1996 e da outras providencias, sendo os mesmos 
lidos e debatidos junto à assessoria jurídica e contábil que estiveram presente no 
momento. Em seguida os vereadores decidiram por unanimidade que os projetos 
entrariam em votação somente na próxima sessão. Projeto de lei nº001/2018, iniciativa 
da Câmara Municipal de Inhangapi, que define as categorias e o horários de 
funcionamento dos estabelecimentos que comercializem bebidas alcóolicas para 
consumo imediato no município de Inhangapi, e dá outras providencias, o mesmo foi 
encaminhado para a comissão Legislação, Justiça e Redação Final para devida análise 
e parecer técnico. 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 13 de junho de 2018. Em tempo onde esta escrito, ponte de 
Patauateua, escreve-se Ponte da Saudade.  


