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ATA DA SETIMA REUNIAO ORDINARIA 

DO PRIMEIRO PERIODO, DO PRIMEIRO 

ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL 

DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
Aos trinta e um dias do mês de março 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; Valdineio 

Araújo Cerqueira; Gilmar Pantoja Gomes e Reinaldo Viziney Souza 

Moreira. Havendo número legal e na forma Regimental, Sr. Presidente 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. Não havendo 

expediente recebido, o Sr. Presidente franqueou o uso da palavra com tema livre. 

Com o pronunciamento o vereador Mauro Leite, expos seus agradecimentos às 

pessoas que tem vindo à Casa Legislativa para ouvir as propostas de cada 

vereador e dos trabalhos que estão sendo feito; perguntou ao presidente e aos 

demais vereadores se tinha alguma posição, a respeito do funcionário 

responsável pela limpeza pública da vila Patauateua que foi transferido para a 

sede e ressaltou que a referida comunidade está tento dificuldade com a falta de 

limpeza pública.  Vereador Marcus da Costa com a palavra mencionou a respeito 

do transporte escolar, dizendo que na presente data o Sr. Egilasio Feitosa, 

prefeito Municipal iria se dirigir até a SEDUC novamente para assinar o 

convênio para que os ônibus comecem a transportar os alunos e espera que o 

problema seja resolvido e comentou que acontecerá novamente um mutirão no 

cemitério da comunidade Pernambuco. Vereador Armando Cruz comentou sobre 

a operação realizada no município pelo DETRAN, relatou que operação foi 

solicitada pelo Juiz de Direito Dr. Sergio e que a operação será feita todos os 

meses e relatou ainda que houve um sossego na cidade após a operação do 

DETRAN. Vereador Raimundo Amorim, debateu a questão que foi relatado pelo 

vereador mauro leite em relação a dificuldade que a comunidade Patauateua está 

tento com a falta de limpeza pública, disse que esteve andando na comunidade e 

não viu nenhuma demanda, pois o executivo e o secretário sempre têm mandado 

limpar aquela comunidade. Vereador Denilson Souza, questionou referente às 

viagens que o prefeito tem dado, várias vezes até a SEDUC para resolver o 

problema do transporte escolar e questionou ainda a falta de informação dos 

funcionários responsáveis pelo transporte escolar naquele órgão e esclareceu ao 

vereador Mauro Leite sobre o motivo do funcionário tem sido transferido para 

sede, disse que a questão foi para atender à necessidade na cidade. Vereador 

Gilmar Pantoja com a palavra comentou que esteve realizando junto alguns 

colegas das comunidades Paraibana e serraria reparos na PA 430 que liga 
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Inhangapi e Pernambuco. Vereador Valdineio Cerqueira com a palavra 

complementou sobre o assunto debatido pelos seus Pares em plenário; 

ressaltando que tem coisas nas comunidades que pode ser revolvido pela qual, 

deste que existe união dentro das comunidades, disse ainda que tem 

comunidades com outras lideranças anteriormente se acostumaram mal, vinham 

dependendo do Executivo e dos outros tirando a responsabilidade de si para 

jogar em cima do executivo ou até em cima do próprio vereador; frisou sobre o 

problema do transporte escolar do município, dizendo que sempre bateu na 

mesma tecla que o Poder Executivo devolvesse ao estado o problema do 

transporte escolar. Vereador e presidente Dacivaldo Ferreira, fez 

esclarecimentos sobre assuntos debatidos em plenário pelos Pares; salientou que 

a Mesa Diretora foi convidada pelo Gestor Municipal para juntos participar de 

uma reunião na SEDUC, informou que, a qual foi para resolver a situação do 

transporte escolar e salientou sobre a situação do lixo, ressaltando que a referida 

situação está sendo uma preocupação muito grande e que o problema maior e 

caçambas para coletar os lixos, segunda a informação do secretário a caçamba 

estava quebrada, mas já estaria saindo da oficina e notificou que o Prefeito 

estaria reunido com outros municípios vizinhos, para pactua um convenio para 

forma um consócio a onde irá recolher os lixos através de uma empresa e a 

mesma vai dar um destino final. Passando-se para Ordem do dia, constou em 

pauta a seguintes proposições: Requerimento de nº32, de autoria do vereador 

Valdineio Cerqueira, que solicita ao Sr. Prefeito municipal, que através da 

Secretaria Municipal de Obras sejam feitos serviços de reforma na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Francisco Sales Bittencourt, na localidade de 

Mata Boa, incluindo o gradeamento das janelas para evitar ações de vandalismo 

e roubo. Requerimento de nº33, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, 

solicita a o Sr. Prefeito municipal, a arborização da avenida Ernane Lameira em 

toda sua extensão. Requerimento de nº34, de autoria conjunta dos vereadores 

Raimundo Amorim e Denilson Souza, solicita ao Sr. Prefeito municipal e copia 

ao Sr. Ertonilson Carvalho Rocha, secretário municipal de Educação, da 

solicitação para a construção de uma escola de ensino fundamental menor na 

comunidade de Cachoerinha, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. Não 

havendo nada a tratar 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, 31 de março de 2017.   


