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  ATA DA NONA REUNIAO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERIODO, DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
Aos vinte oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às 09 horas, em 

plenário da Câmara Municipal, presentes os Senhores vereadores: Dacivaldo Ferreira 

dos Santos, Presidente; Marcus Reis Silva da Costa, 1° Secretário; Denílson Souza 

de Menezes, 2° Secretário; Armando Cruz Duarte; Raimundo Moura Amorim; 

Mauro Leite Pequeno; Gilmar Pantoja Gomes e Reinaldo Viziney Souza Moreira. 

Procedida a Chamada, havendo número legal e na forma regimental o Sr. Presidente deu 

por aberta a presente reunião. Em seguida, foi lido um texto Bíblico e procedida a 

leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma lida e aprovada. Na sequência, foram 

lidos os expedientes recebidos e franqueado o uso da palavra com tema livre. O 

vereador Valdineio Cerqueira com a palavra, demonstrou-se preocupado com relação a 

situação da PA que liga Inhangapi-Pernambuco, ressaltou que os trechos na vila 

paraibano está praticamente paralisado, disse que a referida situação está ficando difícil, 

espera que seja tomada alguma providência de imediato para melhorar e comentou 

referente a comemoração do dia do trabalhador, dizendo que a  divulgação veio muito 

em cima, porque não vão ter muito tempo para acionar muitas coisas, mas parabenizou 

pela ação em comemoração ao dia do trabalhador. O vereador e Presidente Dacivaldo 

Ferreira com a palavra comunicou ao vereador Valdineio Cerqueira que estiveram 

presente na Secretaria de Estado de Transporte-SETRAN, tratando sobre a situação das 

PA do Município, relatou que o secretário fará a licitação e que no verão serão feitos as 

duas PA. O vereador Armando Cruz reivindicou a respeito o transporte escolar, 

relatando que na última terça e quarta-feira foram quando começou a rodar dois ônibus 

escolar sendo um que transporta os alunos das comunidades tatuaia e Santa Maria e 

outro do Araújo que desde início das aulas não estão transportando os alunos e 

comentou sobre outra preocupação com relação ao transporte escolar que conduz os 

alunos da comunidade Patauateua que está havendo Superlotação. O vereador Denilson 

Souza, comentou que esteve presente em uma reunião em Belém, junto com Conselho 

de agricultura do município no último dia 18 na cidade de Belém, a reunião foi com a 

Secretaria do Conselho do Estado, onde estiveram presente um agrônomo e um 

engenheiro; parabenizou ao Prefeito e a Secretario de Saude pela reforma da urgência e 

emergência no hospital de Inhangapi e demostrou-se satisfeito referente ao estoque de 

merenda escolar na secretaria de educação. O vereador Raimundo Amorim, fez suas 

reivindicações a respeito da situação das PA do município. O vereador Reinaldo 

Moreira, comentou sobre seu envolvimento no processo de cobrança através do 

sindicato com relação à falta de merenda escolar na gestão anterior, relatou que esteve 

envolvido do processo de cobrança através do sindicato, onde mobilizaram a 

comunidade escolar, fizeram alguns atos públicos porque não tinha merenda nas 

escolas, disse ainda que a questão era o problema gravíssimo, relatou que a Gestão 

anterior foi denunciada para o ministério Público Federal dado a pressão que o sindicato 

fez e acredita que a gestão anterior deve responder a respeito da merenda escola; relatou 

ainda, que a educação ainda tem algum problema para ser resolvido, referiu-se sobre os 
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cargos que vinha sendo exercidos irregulares. O vereador Marcus da Costa ressaltou 

sobre a dificuldade que atual administração está tento em sua gestão e que o mesmo está 

construído novamente o município e apresentou aos Pares o seu projeto social para 

criança e adolescente. Ao retomar a palavra o vereador e Presidente Dacivaldo Ferreira, 

fez um breve comentário relacionado ao homicídio e ao tentado de morte que ocorreu 

no município, dizendo que foi vinculado nas redes sociais por pessoas que não entendi 

de segurança pública, não tem nenhum conhecimento em relação à segurança pública e 

aí colocaram o município em uma situação dentro do estado como estivesse alguma 

coisa gravíssima, com isso, demostrou indignado com a falsa notícia nas redes sócias. 

Após seu pronunciamento foi passado para Ordem do Dia, que constou em pauta: 

Oficio n°041 de 2017- CMI, que solicita ao Sr. Prefeito Municipal, que solicite ao 

Excelentíssimo Sr. Kleber Ferreira de Menezes, Secretário de Estado de Transporte do 

Pará-SENTRAN, pedindo providencias e estudos quanto a possibilidade de acostamento 

na rodovia que liga Castanhal a Inhangapi, Rodovia PA 136, trechos Km 1 ao Km 4 e 

do Km 13 ao Km 15. Requerimento de nº37/2017, de autoria do vereador Dacivaldo 

Ferreira, solicita ao Sr. Prefeito municipal, pavimentação asfáltica com drenagem nos 

bairros da cidade. O requerido requerimento foi aprovado por unanimidade. Na 

sequencia o Sr. Presidente notificou que o vereador Gilmar Pantoja iria deixar o Poder 

Legislativo, por que o vereador titular João Charles solicitou seu cargo. Em seguida os 

Pares agradeceram o mesmo pela parceria. Não havendo nada a declarar o Sr. 

Presidente 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 28 de abril 

de 2017.                                     

 

 

 

 

 

  


