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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO 

ORDINARIA DO PRIMEIRO PERIODO, DO 

PRIMEIRO ANO LEGISLATIVO, DA 

DECIMA OITAVA LEGISLATURA DA 

CAMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI; 

ESTADO PARÁ. 
 

Aos dezessete dias do mês do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, ás 

09 horas, em plenário da Câmara Municipal, presentes os senhores vereadores: 

Dacivaldo Ferreira dos Santos, Presidente; Marcus Reis Silva da Costa, 1º 

secretário; Denilson Souza de Menezes, 2º secretário; Armando Cruz Duarte; 

Raimundo Moura Amorim; Mauro Leite Pequeno; Valdineio Araújo 

Cerqueira e Gilmar Pantoja Gomes. Havendo número legal o Sr. Presidente na 

forma regimental declarou 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 expeditos e após 

foi franqueado o uso da palavra com o tema livre. O presidente convidou o 

coordenador da SAMU, Sr. Gilberto para se pronunciar. O Sr. Gilberto 

demonstrou-se satisfeito em estar presente na Casa Legislativa, em seguida, fez 

um breve esclarecimento sobre como funciona a SAMU e enfatizou que sua 

presença foi para solicitar parceria com o Poder Legislativo para que seja 

divulgada essa educação em saúde. Também usou a palavra o condutor da 

SAMU, Sr. Nilton, onde ressaltou sobre a educação em saúde que são 

apresentadas pela equipe. Com a palavra o vereador e Presidente Dacivaldo 

Ferreira, agradeceu a participação da equipe da SAMU, e enfatizou que a Câmara 

ficará á disposição da equipe e franqueou a palavra aos vereadores. Com a 

palavra o vereador Raimundo Amorim, frisou a respeito dos ofícios expeditos 

pela Casa que foram enviados para Órgãos competentes do estado referente à 

segurança pública e solicitou ao presidente para participar das audiências juntos 

com outros vereadores. O vereador e Presidente Dacivaldo Ferreira, explicou ao 

vereador Raimundo Amorim que as audiências nem sempre dar para levar todo 

mundo, porque são muitos difíceis essas autoridades abrirem uma reunião para 

atender seis ou oito pessoas e salientou que na condição como presidente da Casa 

Legislativa, ao fazer um ofício significa estar representando o Poder Legislativo. 

Com a palavra o vereador Denilson Souza, fez saudações aos seus pares, 

enfatizou sobre a importância da participação do vereador nas audiências e 

parabenizou o Gestor Municipal pelo serviço de sinalização realizada na Rodovia 

PA 136. Com a palavra o vereador Gilmar Pantoja, perguntou ao presidente se a 
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sua pessoa, que trabalhou para um deputado, poderia fazer um ofício ao referido 

deputado para nos atender e tentar trazer algo para o Município. O vereador e 

Presidente, respondeu ao vereador que pode como deve solicitar uma reunião ou 

uma audiência com um deputado. Com a palavra o vereador Valdineio Cerqueira, 

enfatizou sobre a ansiedade dos pares para mostrar trabalho; ressaltou a respeito 

da crise em que o Brasil se encontra hoje e; pediu união dos pares para juntos 

trabalhar pelo município. O vereador Mauro Leite, saudou a todos os presentes, 

comentou sobre a sua preocupação em querer mostrar trabalho e colocar 

requerimentos, referiu-se à dificuldade do município, e parabenizou a iniciativa 

da comunidade Patauateua pela limpeza feita na mesma pelos moradores. O 

vereador Marcus Costa, agradeceu o presidente da Casa pelo convite para compor 

a mesa diretora como 1º secretário e convidou os nobres vereadores para 

participarem de uma reunião que realizará na comunidade Pernambuco e o 

assunto será sobre segurança pública. Passando-se para ordem do dia constou em 

pauta a seguintes proposições: Requerimento nº 03/2017, de autoria do vereador 

Armando Cruz, solicita ao Prefeito Municipal, a instação de um redutor de 

velocidade na travessa da Antônio Maçal, as proximidades da COSAMPA. 

Requerimento de n° 04/2017, de autoria do vereador Armando Cruz, solicita a 

pavimentação asfáltica com drenagem (meio-fio) na Rua Alexandre Laudegario 

da Cruz, a partir da Av. Ernane Lameira, no sentido da Sr. Mineca, bairro Vila 

Nova. Requerimento nº 05/2017, de autoria do vereador Armando Cruz, que 

solicita a pavimentação asfáltica com drenagem (meio-fio) Pedro Moraes da 

Cruz, bairro Vila Nova. Os mesmos foram debatidos pelos vereadores e 

aprovados. Ao retomar a palavra o presidente informou a composição das 

seguintes Comissões Permanentes: Legislação, Justiça e Redação final; 

Presidente-vereador Gilmar Pantoja Gomes; relator-Marcus Reis Silva da 

Costa; Membro-Vereador Armando Cruz Duarte, Fiscalização Financeira, 

Orçamentária e de Apoio Administrativo; Presidente-Raimundo Moura 

Amorim; Relator-Vereador-Denilson Souza de Menezes; Membro-Vereador 

Valdineio Araújo Cerqueira. Na sequencia o presidente declarou encerrada a 

sessão. Do que para constar foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme 

será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, 17 de fevereiro de 2017.  

 
 

 

 

 

 

 

 


