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ATA DA QUINTA REUNIAO ORDINARIA DO 

SEGUNDO PERIODO, DO QUARTO ANO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia vinte e três de setembro 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 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 dos vereadores: Denílson Souza e 

Selma Pereira. 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 do 

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

vereador João Charles propôs que as sessões Legislativas possam retornar a serem 

realizadas de quinze em quinze dias, parabenizou o Presidente pela atuação na 

Casa, solicitou ao líder do governo informações em relação aos maquinários e 

sobre o asfalto que se iniciou no bairro vila nova, disse que falta comunicação da 

Secretaria de obras para que possam repassar ao povo, frisou alguns pontos que 

também precisam de manutenção. O vereador Armando Cruz solicitou serviços de 

reposição de lâmpadas na extensão da entrada da comunidade Carirú até o Ramal 

Canapijó, assim como também reiterou seu pedido em relação a troca de lâmpadas 

queimadas da Rua Heráclito Ferreira Gonsalves. O vereador Mauro Leite 

agradeceu pelas obras em Patauateua, bem como o asfalto na referida Vila, 

ressaltou que será realizado serviços de melhorias no Ramal das Viúvas, destacou 

que a comunidade Cachoeira precisa de serviços de empiçarramento, em seguida 

comentou sobre o lançamento de sua pré-candidatura a vereador e fez 

comentários em relação a um requerimento de sua autoria em conjunto com 

vereador. O vereador Marcus Costa falou sobre o período eleitoral frisando a 

experiência no Legislativo, destacou um curso profissionalizante e disse estar 

tranquilo e feliz por fazer parte do Legislativo. O vereador Dacivaldo Ferreira 

comentou sobre o período eleitoral, ressaltando sobre as obras realizadas no 

Município e as prioridades da atual gestão, em seguida, relatou algumas 

denuncias em relação ao transporte coletivo (ônibus) e carros de lotação que fazem 

linha Inhangapi Castanhal, solicitando que a Casa envie um ofício a Empresa 

Transfé, assim como o assessor jurídico da Casa para que possam estar presente na 
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próxima sessão Legislativa, em seguida comentou sobre a lei do silêncio, frisando 

que estão repassando informações incorretas em relação a mesma, solicitou 

também que a Casa envie um ofício ao delegado Paulo Henrique. Passando-se 

para ordem do dia constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento 

verbal de autoria do Vereador Dacivaldo Ferreira solicitando ao Prefeito 

Municipal Sr. Egilasio Feitosa, que encaminhe a esta Casa Legislativa um Projeto 

de Lei que legalize o transporte de mototáxi  e transporte de carros que fazem 

lotação no Município, sendo este debatido e 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 23 de setembro de 2020. 

 


