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ATA DA TERCEIRA REUNIAO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERIODO, DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

Ao terceiro dia 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 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 foi declarada aberta a presente reunião, sob a condução do 

Presidente Sr. Dacivaldo Ferreira, ressaltando que a ata da sessão do dia 24 

de fevereiro não será posta em discussão em decorrência de uma 

inconsistência no sistema do computador da secretaria da Câmara 

Municipal, ressaltou ainda que na próxima sessão será posta em discussão a 

referida ata bem como a do dia de hoje. Em seguida, foi lido os expedientes 

recebidos e na sequencia foi franqueada a palavra com o tema livre. 

Iniciando pelo vereador Armando cruz; que ao cumprimentar o plenário 

ressaltou que na sexta feira passada foi convidado para ir ate a comunidade 

paraibana, e que ao chegar ao local verificou uma enorme quantidade de 

lixo hospitalar, solicita ao presidente que informe a prefeitura municipal 

bem como ao secretario de saúde, para que verifique se a empresa 

contratada pela prefeitura está realizando de forma eficaz para que seja 

resolvido o presente problema. Vereador Gilmar pediu a palavra e ressaltou 

que já foram feitas denúncias em relação ao exposto pelo vereador 

Armando Cruz e que todos os vereadores deveriam se unir para cobrar as 

providencias necessárias para solucionar os problemas do município. 

Vereador Raimundo Amorim pediu a palavra e consignou que infelizmente 

todos como vereadores têm uma demanda grande em relação a inúmeros 

problemas como este que foi colocado em discussão, mais como é tantos 

problemas que realmente há certa impaciência de se aguardar um pouco 

mais para que os problemas sejam solucionados. Vereador Mauro Leite, 

felicitou o vereador Armando Cruz, pela sua atuação em relação ao lixo 
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hospitalar encontrado a céu aberto, solicitou perante o presidente que se 

comunique com o pedido de uma maquina pesada para uma recuperação de 

estradas para saber o atual andamento do requerimento que já fora 

solicitado. Franqueada a palavra ao vereador Denílson Souza; este ressaltou 

que todos tem que cobrar uma posição da Prefeitura bem como da 

Secretaria de Saúde para que seja solucionado o problema do resíduo 

hospitalar encontrado pelo colega vereador Armando Cruz. Dada a palavra 

ao vereador Reinaldo Moreira, agradeceu a todos pela participação e se 

colocou a disposição de estar juntos com os demais colegas para que as 

legislações sejam cumpridas com rigor perante o município. Vereador 

Marcus da Costa, com a palavra disse que todos sabem que a prefeitura foi 

recebida com todos os seus veículos sucateados, e teriam que ter um pouco 

mais de paciência que com certeza a hora de cada comunidade chegará para 

que os ramais rurais para recuperação tendo em vista a dificuldade de 

trafego nestas vias, que conversou com o prefeito municipal bem como o 

secretario de administração relatando os problemas das zonas rurais, e 

ainda solicitou ajuda perante alguns empresários para que o bem da 

coletividade seja atendido. O presidente Dacivaldo Ferreira, parabenizou a 

atuação do sindicato pelas quatro mil mudas para os agricultores de 

pequeno porte; em relação ao lixo hospitalar informou a todos que todo o 

resíduo encontrado é em razão da gestão anterior ter sido desidiosa com a 

saúde, e que a o secretario de obras e de saúde já informaram que já foi 

providenciada empresa especializada para o recolhimento de o lixo 

hospitalar, e que será tomada providencias sobre o lixo encontrado 

despejado no local inadequado pela gestão anterior, informa ainda não há 

necessidade de se estender muito no assunto em razão de já terem sido 

tomadas as providencias pertinentes. Passando se para Ordem do Dia 

constaram as seguintes proposições: Projeto de Lei n°01/2017, Dispõe 

sobre emenda à lei orgânica do Município de Inhangapi, com a alteração do 

artigo 56, e cria o parágrafo único, regulamentando a instalação e o 

funcionamento da Câmara Municipal de Inhangapi, e ainda institui o 

recesso parlamentar. Projeto de resolução n°01/2017, Dispõe sobre a 

alteração do artigo 87, do regimento interno da Câmara Municipal de 

Inhangapi regulamentando a instalação e o funcionamento do Poder 

Legislativo Municipal de Inhangapi para todas as quartas feiras, o 

presidente encaminhou os referidos Projetos para comissão de Legislação, 



ESTADO DO PARA  

CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

CNPJ: 34.824.094/0001-35  
 
 

Av. Ernane Lameira, 377 – Fone: (91) 3809-1145 – CEP: 68.770-000 – Inhangapi – Pará/www.cminhangapi.pa.gov.br 
E-mail: camara_inh@hotmail.com 

 

 

justiça e Redação Final, para a devida análise a Parecer Técnico. 

Requerimentos de n°02, de autoria do vereador Armando Cruz, que solicita 

ao Gestor Municipal a substituição da Caixa d’água e do tripé de 

sustentação do micro sistema de abastecimento da comunidade de 

Livramento, por uma de 10 mil litros para atender a demanda da 

comunidade. Requerimento n°08, de autoria conjunta dos vereadores 

Mauro Leite e Denilson Souza, que solicitam ao Gestor Municipal a 

construção de um novo sistema de captação e distribuição de água potável 

da Vila de Patauateua. Requerimento n°09, de autoria do vereador Mauro 

Leite, que solicita ao Gestor Municipal, a troca de lâmpadas queimadas da 

iluminação pública das ruas e praças da Vila de Patauateua, bem como a 

instalação de uma luminária na Rua São João em frente à residência do Sr. 

Francisco. Requerimento n°011, de autoria do vereador Mauro Leite, que 

solicita ao Gestor Municipal, a realização de serviços de manutenção do 

micro sistema de capacitação e distribuição de agua potável da Vila de 

cachoeira. Requerimento n°012, de autoria conjunta dos vereadores 

Denilson Souza e Mauro Leite, que solicitam ao Gestor Municipal, a 

realização de serviço de revitalização e urbanização, incluindo 

pavimentação asfáltica nas principais vias públicas da Vila de Patauateua. 

Requerimento n°013, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, que 

solicita ao Gestor Municipal, a reforma da Unidade Mista de Saúde do 

Município, sob a justificativa de melhoria da qualidade do atendimento 

bem como a segurança dos pacientes usuários. Requerimento n°014, de 

autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, que solicita ao Gestor Municipal, a 

intervenção do mesmo junto a Secretaria Estadual de Educação/SEDUC, 

requerendo a reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

prof. Antônio Marçal, sendo os mesmo aprovados por unanimidade. Não 

havendo nada, mas a trata 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, 03 de março de 2017.       


