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ATA DA QUARTA REUNIAO ORDINARIA 

DO PRIMEIRO PERIODO, DO PRIMEIRO 

ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL 

DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil dezessete, às 09 horas, em plenário 

da Câmara Municipal, presentes os Senhores vereadores: Marcus Reis Silva da Costa, 

1° Secretário; Armando Cruz Duarte; Raimundo Moura Amorim; Valdineio 

Araújo Cerqueira, Gilmar Pantoja Gomes e Reinaldo Viziney Souza Moreira. Na 

ausência do Presidente Dacivaldo Ferreira que esteve participando de um seminário 

Brasileiro, na cidade de Belém, a presente reunião foi conduzida pelo 1° Secretário 

Marcus da Costa, também foi justificado ausência do 2° Secretário Denilson Souza, por 

motivos pessoais. Em seguida, foram convidados para compor a Mesa Diretora os 

vereadores Reinaldo Moreia e Raimundo Amorim. Havendo o número legal e na forma 

regimental o presidente em exercício declarou aberta a sessão. Na sequência foi lido um 

texto Bíblico e procedida a leitura das atas das sessões anteriores, sendo as mesmas 

lidas e aprovadas. Após foi franqueado o uso da palavra com tema livre. Com a palavra 

o vereador Raimundo Amorim, comunicou que esteve participando de uma reunião 

junto com algumas autoridades do município, realizada na vila Cachoeirinha. Com a 

palavra o vereador Mauro Leite, comentou e expos seus agradecimentos a uma 

profissional de saúde da UBS- Unidade Básica de Saúde da Vila Patauateua pelo 

excelente atendimento com os usuários; ressaltou sobre a situação do sistema de 

abastecimento de agua da vila Bandeira Branca e solicitou ao presidente em exercício 

que levasse ao conhecimento do Gestor Municipal a referida situação daquela 

comunidade. O presidente em exercício Marcus da Costa, respondeu ao vereador Mauro 

Leite, que lavará ao Gestor Municipal a referida situação que foi relatado pelo mesmo. 

Com a palavra o vereador Armando Cruz, agradeceu aos munícipes pela presença no 

plenário e perguntou ao presidente em exercício, se o mesmo tinha conhecimento sobre 

o início das aulas no município. Com a palavra o vereador Gilmar Pantoja, enfatizou 

sobre ao serviço de recuperação na PA 430, na proximidade da comunidade de serraria. 

Com a palavra o vereador Valdineio Cerqueira, parabenizou todas as mulheres do 

município pelo Dia Internacional das Mulheres e agradeceu o serviço de limpeza que 

atual administração realizou na comunidade de Pernambuco. O vereador Reinaldo 

Moreira, usou a palavra para parabenizar a Secretária Municipal de Assistência Social 

pelo evento que realizaram em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. 
Passando- se para Ordem do Dia constaram em pauta a seguintes proposições: 

Requerimento n°010 de autoria do vereador Mauro Leite, que solicita a revitalização da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental de Patauateua, incluindo reparos no telhado, 

redes elétricas e hidráulicas e fossa. Requerimento n°015 de autoria do vereador 

Valdineio Cerqueira, solicita ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal que determine 

junto a Secretária Municipal de Obras, que dentro das possibilidades seja construída 

uma praça e asfaltamento na Vila de Boa Vista. Requerimento n°016 de autoria também 

do vereador Valdineio Cerqueira que solicita a reforma do Posto de Saúde e melhorias 

no sistema de iluminação pública da Vila de Boa Vista. Sendo os mesmo aprovados. 

Não havendo nada a tratar o Sr. Presidente em exercício agradeceu a participação de 
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todos e declarou encerrada a Sessão. Do que, para constar a presente ata, que lida e 

achada, conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, 10 de março de 2017.       
 
 
 
   
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


