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ATA DA SÉTIMA REUNIAO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERIODO, DO TERCEIRO ANO 

LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia treze de março do ano de dois mil e dezenove, Ás 09h00min, no plenário 

da Câmara Municipal, estiveram presentes os Senhores: Raimundo Moura 

Amorim, Presidente; Dacivaldo Ferreira dos Santos, 1º Secretario; João Charles 

Oliveira da Costa, 2º Secretario; Armando Cruz Duarte; Denílson Souza de 

Menezes; Marcus Reis Silva da Costa; Mauro Leite Pequeno e Reinaldo Viziney 

Souza Moreira. Prosseguida a chamada havendo numero legal o Sr. Presidente na 

forma regimental declarou aberta a presente reunião, e justificou a ausência do 

vereador Valdineio Cerqueira, pelo motivo que o mesmo estaria participando de 

uma reunião com o Prefeito em sua comunidade. Em seguida foi lido um texto 

bíblico e procedida a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada 

com alteração. Não havendo expediente para leitura, foi franqueado o uso da 

palavra com o tema livre. Ao usar a palavra o vereador João Charles, parabenizou 

o presidente pela pequena reforma na Câmara, frisou sua preocupação referente 

às aulas não ter iniciado no Município, sugeriu que os Pares se unem para tentar 

buscar soluções para o fato. Com a palavra o vereador Mauro Leite, lamentou o 

ocorrido em São Paulo e também na Venezuela, destacou a reforma da 

previdência, disse ser uma reforma criminosa, pediu ao Presidente e ao vereador 

Denílson para juntos ao mesmo tentar resolver o problema de buracos nas vicinais, 

relatou que após a ponte do Patauateua abriu uma cratera e precisa ser feito um 

serviço emergencial, em seguida agradeceu pelos serviços feitos em sua região e 

também um aterro na Igreja evangélica de Patauateua, frisou que algumas 

lâmpadas da mesma comunidade já estão apagadas, solicitou a instalação de uma 

iluminaria, relatou que existe uma vala na frente da escola de educação infantil 

Maria Barbosa e também solicitou que seja resolvida a situação. Com a palavra o 

vereador Denílson Souza, agradeceu a Secretaria de Obras e ao Prefeito pelo 

serviço realizado em Maracanã, também no Ramal da comunidade Saudade, 

destacou o trabalho do Sr. Paolo, frisou que também foi realizado serviço no 

Ramal Catarina, e que tentaram realizar um trabalho em Paricá mais não foi 

possível e informou que na ponte da comunidade Tia Preta também necessita ser 

realizado um trabalho na mesma, após complementou a fala do vereador Charles 

referente às aulas no Município. Com a palavra o vereador Reinaldo Moreira, 

comentou novamente sobre a reforma da previdência, destacando a postura do Sr. 
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Rodrigo Maia, ressaltou sobre o ato público do SIMTEPE, o qual frisou que seria 

em apoio ao não fechamento de Escolas no Campo, disse que no mesmo destacou 

a fala dos vereadores, informou que as aulas se iniciariam na próxima semana, 

falou de um projeto aprovado em dois mil e quatorze, o qual prejudicou os 

servidores do Município e comentou novamente a respeito do PCCR. Com a 

palavra o vereador Armando Cruz, falou sobre o inicio das aulas no Município, 

informou que em relação ao Estado, o mesmo junto ao vereador Mauro iria a uma 

reunião para buscar informação referente ao fato, também citou uma reunião no 

SETRAN, frisando os assuntos que foram tratados na mesma, relatou que caíram 

duas arvores sob o rio Inhangapi e está dificultando a passagem dos ribeirinhos no 

mesmo e pediu apoio para resolver o problema, frisou também a situação da 

entrada do Ramal da comunidade Livramento e, destacou a cobrança da 

comunidade de Itapera em relação a falta de iluminação pública na mesma. Com a 

palavra o vereador Marcus Costa, informou a respeito da eleição para presidência 

do SENAR, destacou a importância do mesmo, comentou sobre a Educação no 

Município, a questão do transporte escolar, e a questão do inicio das aulas. Com a 

palavra o vereador Dacivaldo Ferreira, que usou a tribuna e destacou novamente a 

fala do vereador Reinaldo, relatou novamente seu posicionamento contra o 

fechamento das Escolas no Campo frisando ser um ato que atinge a população 

menos favorecida, salientou sobre uma reunião que irá ocorrer com a associação 

de Petimandeua e as dificuldades que o Executivo está tendo para a realização da 

mesma com a comunidade, também comentou sobre o transporte escolar, por fim, 

complementou a fala do vereador Charles referente à educação no Município e as 

questões pessoais ressaltadas pelo mesmo. Ao fazer uso da Palavra o Sr. 

Presidente, comentou sobre a Educação no Município, falou sobre uma reunião 

em Cachoeira, relatou que levará ao prefeito as questões das comunidades, 

comentou sobre uma reunião em  Boa Vista sobre segurança pública, ressaltou a 

reforma na Casa e demonstrou-se feliz pela mesma, frisou a situação de 

Patauateua, disse que comunicará ao Prefeito para que seja tomada providencias. 

Passando-se para Ordem do dia constou em pauta as seguintes proposições: 

Requerimento de numero 011/2019, de autoria do vereador Denílson Souza, que 

solicita ao Prefeito Municipal, que através da secretaria de obras seja construída 

uma ponte de concreto no Ramal Catarina sob o Igarapé Patauateua. 

Requerimento de numero 012/2019, de autoria do vereador Denílson Souza, que 

solicita ao Prefeito Municipal, que através da secretaria de obras seja construída 

uma ponte de concreto no Ramal que liga as Comunidades Maracanã Cumaru sob 

o Igarapé Maracanã. Requerimento de numero 013/2019, de autoria do vereador 

Denílson Souza, que solicita ao Prefeito Municipal, que através da secretaria de 

obras seja feito serviços de reforma no Posto de Saúde da Vila Patauateua. Sendo 
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os mesmos aprovados por unanimidade. Projeto Decreto Legislativo nº002/2019, 

de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira dos santos, que dispõe sobre, Conferir 

Homenagem ao 35º Pelotão da polícia Militar do Destacamento de Inhangapi, 

sendo este lido, debatido e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 002/2019, 

de 18 de fevereiro de 2019, iniciativa do poder Executivo Municipal, que dispõe 

sobre a regulamentação da cota de ICMS verde repassado ao Município de 

Inhangapi pelo Governo do Estado do Pará e dá outras providências. Inicialmente 

foi votado e aprovado o Parecer Técnico da Comissão de Fiscalização Financeira, 

Orçamentária e de Apoio Administrativo favorável ao mesmo. Em seguida foi 

colocado em discussão o supracitado projeto, sendo este debatido, que na 

oportunidade foi ressaltado a importância do mesmo, citado as questões de 

valores que são de acordo com o que o Estado arrecada e, frisado o papel do 

conselho neste projeto, após o Projeto foi colocado em votação, sendo o mesmo 

aprovado por unanimidade.  Projeto de Lei Nº 003/2019, de 25 de fevereiro de 

2019, iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a fiscalização no 

Município pela Secretaria de Meio Ambiente no Município de Inhangapi/PA. 

Inicialmente foi votado e aprovado o Parecer técnico favorável da Comissão de 

Fiscalização Financeira, Orçamentária e de Apoio Administrativo. Em seguida 

passou-se a votação do supracitado Projeto, sendo o mesmo aprovado 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 13 de março de 2019. 

 


