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ATA DA SEXTA REUNIAO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO, DO QUARTO ANO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
No dia quatro de março do ano de dois mil e vinte, 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; Marcus Reis Silva da Costa; Mauro 

Leite Pequeno; Selma Maria Pereira da Costa e Valdineio Araújo Cerqueira. 

Prosseguida a chamada havendo número legal o Sr. Presidente na forma 

regimental declarou aberta a presente reunião e justificou a ausência do vereador 

Denílson Souza. Em seguida foi lido um texto bíblico e procedida a leitura da ata 

da sessão anterior, sendo a mesma aprovada sem alteração. Após a leitura dos 

expedientes foi franqueada a palavra com o tema livre. Ao usar a palavra o 

vereador Mauro Leite relatou novamente a falta de iluminação pública em 

Patauateua e as criticas da comunidade em relação ao fato, frisou que outras 

comunidades da região também necessitam desses serviços, também destacou o 

surgimento de uma cratera na PA 420 nas proximidades de Patauateua solicitando 

reparos para que a mesma não fique intrafegável. O vereador João Charles 

complementou a fala do vereador Mauro frisando ter reforçado seu pedido ao 

Prefeito mais que por problemas de documentações estaria atrasado, em seguida 

parabenizou a Secretaria de Saúde pela atuação no Município, por fim falou de 

sua vida política. O vereador Armando Cruz, complementou a fala do vereador 

João Charles frisando a operação tapa buracos que se iniciou n PA 136 a situações 

ocasionadas em relação as fortes chuvas. A vereadora Selma Pereira, falou sobre  

iluminação pública, disse ser um problema geral e que está recebendo muitas 

reclamações referente a este fato, disse que a Secretaria de obras precisa repassar 

informações aos vereadores para que os mesmos possam dar uma resposta a 

população e por fim, comentou sobre o convite da SEMED em relação ao projeto 

AEE. O vereador Marcus Costa  salientou sobre a situação da PA 460, solicitando 

que a Casa enviasse um ofício ao SETRAN para que seja realizado serviços de 

melhorias na mesma, assim como também encaminhe um ofício ao coordenador 

do transporte escolar Estadual no Município para que o mesmo compareça na 

Casa Legislativa, por fim parabenizou as mulheres pelo dia internacional da 

mulher. O vereador Dacivaldo Ferreira, informou que o Prefeito estaria em 
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Brasília em busca de emenda Parlamentar destinadas ao Município, em seguida 

falou sobre os problemas ocasionados pelas fortes chuvas, disse que o município 

esta tentando amenizar os mesmos, também falou em relação a área da saúde e 

sobre a ambulância nova para Petimandeua, frisou a operação tapa buraco na PA 

136, destacou seu requerimento para homenagear as mulheres pelo dia 

internacional da mulher, falou  em relação ao transporte escolar Estadual e citou 

sua preocupação referente ao Coronavírus. Passando-se para ordem do dia 

constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento de nº 005/2020, de 

autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que 

estude as possibilidades de implantar uma academia ao ar livre juntamente com 

um parque infantil na Comunidade Quilombola de Petimandeua, haja visto que, a 

referida Comunidade fica a 16 km da cidade de Inhangapi dificultando a 

locomoção dos moradores da mesma para que frequentem academias, visto que, a 

maioria são idosos e adolescentes que necessitam desse benefício para uma melhor 

qualidade de vida, assim como também, as crianças anseiam por um ambiente de 

lazer. Requerimento de nº 006/2020, de autoria da vereadora Selma Pereira, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, a revitalização dos abrigos de passageiro 

(parada de ônibus) existentes no Município. Requerimento de nº 007/2020, de 

autoria do vereador Armando Cruz, solicitando ao sr. Prefeito Municipal, que 

através da Secretaria de Obras seja realizado serviço emergencial na Vicinal da 

Comunidade Livramento, Itapera e Acapuquara, aproximadamente a 400 m da PA 

420, haja visto que, com o período de inverno as fortes chuvas estão 

comprometendo a tubulação da mesma correndo risco de interditar a qualquer 

momento. Requerimento ao Poder Legislativo de autoria do vereador Dacivaldo 

Ferreira, que requeiro a este Douto Soberano Plenário da Câmara de Inhangapi, 

com o fundamento no artigo 64 inciso 8, que realizemos após a sessão ordinária do 

dia 11 de março do corrente ano, sessão solene para conceder homenagem as 

mulheres Inhangapienses. Sendo estes lidos, debatidos e aprovados por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 001/2020, de 10 de fevereiro de 2020, iniciativa do 

Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de cargos públicos para Profissional 

de Apoio Escolar-cuidador, profissional de apoio Escolar-mediador, e profissional 

de apoio Escolar-monitor de transporte escolar, do Município de Inhangapi – PA e 

dá outras providencias. Inicialmente foi lido e debatido o Parecer Técnico da 

Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentaria e de Apoio Administrativo, 

que após analise observou que o anexo I do projeto de lei supra não informa a 

quantidade de cargos disponíveis para Cuidador, Mediador e Monitor de 

transporte escolar,  bem como informa vencimento base abaixo do salário mínimo 

atual do ano de 2020, por este motivo optou pela devolução do referido projeto á 

Mesa Diretora da Casa para que seja devolvido ao Poder Executivo Municipal, 
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para que seja sanadas as falhas apontadas. Sendo este colocado em votação, no 

qual todos foram de acordo com sua devolução ao poder Executivo. 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 04 de 

março de 2020.   

  

 

                                      

 


