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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
SEGUNDO PERIODO, DO SEGUNDO ANO 
LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 
LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 
INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia dezenove 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 e Reinaldo Viziney Souza 
Moreira. Procedida à chamada havendo numero legal o Sr. Presidente na forma 
regimental declarou aberta a presente reunião e justificou a ausência do vereador 
Valdineio Cerqueira por motivos de saúde de um membro de sua família. Em seguida 
foi lido um texto bíblico e procedida a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma 
lida e aprovada sem alteração. Não havendo expedientes recebidos, foi franqueado o 
uso da palavra com tema livre. Inicialmente o Sr. Presidente informou que foi 
procurado pela empresa Industec, a qual realiza curso profissionalizantes na área de 
maquinas pesadas, e cedeu o espaço para que os mesmos possam realizar as aulas 
teóricas, relatou que o prefeito iria em busca de mais um trator para o município, 
frisou a queda dos recursos do repasse do dia dez no município e informou que a 
Prefeitura alugou um grupo gerador para o hospital municipal da cidade. Com a 
palavra o vereador Armando Cruz, disse estar feliz pelo inicio dos serviço de 
recuperação nas vicinais de Livramento, Acapuquara e Itapera e pediu ao presidente 
que reforce seu pedido junto ao responsável para que faça serviços na iluminação 
pública na Vila de Itapera e demostrou-se triste com um fato ocorrido em uma 
residência na zona rural do município. Com a palavra o vereador João Charles, disse 
estar feliz com a notícia referente ao grupo gerador do hospital municipal, relatou que 
esteve em Belém junto ao Deputado Miro Sanova, o qual liberou dois quilômetros de 
asfalto para a cidade e também estar disponibilizando o trator citado pelo Presidente. 
Com a palavra o vereador Raimundo Amorim demonstrou-se feliz com a notícia do 
novo trator para o município, frisou sua visita nas comunidades de Patauateua, 
Cachoeira e Catarina. Com a palavra o vereador Denilson Souza, ressaltou uma 
reunião que o mesmo participou em Cachoerinha, fez um relato do assunto na mesma, 
comentou sobre a feira do agricultor que ocorrerá no município e a importância da 
população em incentivar estes agricultores. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente 
destacou a presença da Sr. Edna, proprietária da empresa TRANSFÉ na Casa. Com a 
palavra o vereador Reinaldo Moreira, relatou que foi procurado por moradores da rua 
localizada atrás da fabrica de açaí, os mesmos estão reclamando do barulho causado 
pela fábrica de açaí, pediu apoio de seus Pares para uma reunião com o proprietário 
da mesma para tentar resolver o problema. Com a palavra o vereador Mauro Leite, 
destacou uma ação da secretaria de saúde em sua comunidade, destacou também a 
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visita de alguns vereadores na mesma, demonstrou-se triste referente a um ex-
motorista da ambulância de Patauateua, uma vez que segundo comentários estão 
culpando o vereador pela sua demissão, disse que o vereador apenas solicitou que os 
motoristas ficassem no posto durante seu expediente. Passando para ordem do dia 
constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento de nº23/2018 de autoria do 
vereador João Charles oliveira da Costa, que solicita ao Prefeito Municipal de 
Inhangapi, que viabilize junto á Secretaria de Transporte Estadual SETRAN, a 
possibilidade para que seja feito prosseguimento da duplicação na Avenida Ernane 
Lameira, no trajeto entre a Praça Nossa Senhora de Fátima até a fazenda alvorada. 
Requerimento de n°24/2018, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, que solicita 
ao Prefeito Municipal de Inhangapi, que determine junta a Secretaria competente que 
seja tomada providencias para execução de serviços de recuperação, limpeza de 
bueiros e piçarramento nos Ramis Vicinais de Petimandeua e Itaboca, visto que, 
devido as fortes chuvas encontram-se esburacadas. Requerimento de nº 25/2018, de 
autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, que solicita ao Prefeito Municipal, que 
viabilize junto a secretaria responsável, para que seja feito reparos de iluminação 
pública em toda extensão do Ramal Itaboca, assim como também, implantação de seis 
(06) luminárias em novos pontos, sendo os mesmos lidos e aprovados por 
unanimidade. 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 19 de setembro de 2018.  
 


