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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

SEGUNDO PERIODO, DO SEGUNDO ANO 

LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia doze de setembro do ano de dois mil e dezoito, Ás 09h00 horas, no 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 mesmas 
lida e aprovada sem alteração. Após foram lidos os expedientes e, ato continuo 
franqueado o uso da palavra com tema livre. Inicialmente o Sr. Presidente ressaltou 
sobre o expediente recebido, o qual trata-se da LOA, disse que a acessória contábil da 
Casa detectou um erro no calculo em breve enviará o parecer técnico, agradeceu aos 
vereadores que estiveram presentes na noite do Legislativo na festividade de São 
Vicente, frisou uma visita em Belém junto ao Prefeito na EMATER, INTERPA, 
SETRAN, SEDUC e na residência do Governador do Estado. Com a palavra o 
vereador João Charles, frisou a presença de seu filho na plateia, agradeceu ao Gestor 
Municipal pelo serviço de reposição de lâmpadas na Rua Nossa Senhora de Fátima, 
questionou novamente a respeito do gerador de energia elétrica do Hospital 
Municipal da cidade, fez um relato de uma situação que o mesmo vivenciou no 
mesmo hospital e disse que falta respeito da direção com os pacientes. Com a palavra 
o vereador Raimundo Amorim, complementou a fala do vereador João Charles 
referente à direção do hospital e pediu ao presidente que informe ao prefeito sobre o 
gerador de energia elétrica do mesmo para que tome providencias. Com a palavra o 
vereador Armando Cruz, que agradeceu pela recepção na festividade de São Vicente 
Ferrer, também complementou a fala do vereador João Charles referente ao gerador 
energia elétrica do hospital, fez um relato de um ocorrido no ônibus da empresa 
TRANSFÉ, a qual faz o trâmite Inhangapi Castanhal, o mesmo demonstrou-se 
indignado com a atitude do motorista do ônibus, disse que esta havendo muitas 
reclamações da população em relação a esta empresa, pediu ajuda de seus Pares para 
juntos tomar providencias e, em seguida solicitou informações sobre o asfalto na 
cidade. O presidente respondeu ao vereador que não há problemas em tomar 
providencias em relação a empresa TRANSFÉ, e referente ao asfalto informou que o 
Prefeito está buscando solucionar a questão. Com a palavra o vereador Mauro Leite, 
questionou a respeito da obra na ponte de Patauateua que até o momento foi 
concluída por falta de materiais e pediu informações ao Presidente sobre este fato, 
agradeceu pela abertura do ginásio esportivo de sua comunidade, frisou um trabalho 
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social do Sr. Nelson com as crianças da mesma., agradeceu também pelo início da 
limpeza em Patauateua, e por fim, relatou que está havendo perseguição da Sr. Lídia 
diretora do Hospital Municipal da cidade com uma funcionaria do mesmo. Com a 
palavra o vereador Reinaldo Moreira, complementou a fala dos demais vereadores, 
agradeceu a todos pelo apoio no desfile escolar, destacou o IDEB que já alcançaram a 
meta de dois mil e vinte, comentou sobre a atitude do prefeito em relação a uma 
empresa e em seguida convidou a todos para participar do evento Livre para Adorar 
no dia treze de outubro e parabenizou a Mesa Diretora por acatar as denuncias que 
foram feitas na sessão. Com a palavra o vereador Denilson Souza, frisou a noite do 
Legislativo na festividade de São Vicente Ferrer, parabenizou ao Prefeito e ao 
Secretário de educação pelo desfile escolar, destacou a comunidade de Pernambuco, 
comentou sobre o IDEB, complementou a fala do vereador Mauro Leite referente à 
ponte de Patauateua, agradeceu a gestão por atender seu requerimento, destacou 
também o trabalho da secretaria de meio ambiente, frisou um serviço de tubulação na 
PA 420 e também a reabertura do ginásio esportivo de Patauateua. Em seguida o Sr. 
Presidente deu permissão ao vereador Valdineio Cerqueira para se ausentar da sessão 
por motivos de saúde. Passando-se para ordem do dia constou em pauta as seguintes 
proposições: Requerimento de nº22/2018, de autoria do vereador João Charles, que 
solicita ao Prefeito Municipal, que analise junto a secretaria responsável a 
possibilidades de construir Redutor de Velocidade (quebra mola) com sinalização nas 
extensões dos seguintes locais: Travessa Maria Olinda Lima da Costa, Travessa 
Benedito Miguel, Travessa Antônio Marçal, Travessa São Vicente, Travessa Maria 
Vitória, Avenida José Evangelista, Rua Alexandre Laudegario, Travessa Oládio Pena, 
Rua Heráclito Ferreira Gonsalves, Travessa Manoel Gama, Avenida Silvino da silva 
Paz, travessa Nazil Pimentel e Travessa Pio XII, sendo o mesmo lido e aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei nº 002/2018, iniciativa do Poder Legislativo Municipal, 
que nomeia o Campo de Futebol Municipal de Inhangapi, o mesmo foi colocado em 
discursão, em seguida o presidente da Mesa Diretora solicitou o visto do referido 
projeto. 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 12 de setembro de 2018.  
 
 
 

 

 

 

 

 


