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 ATA DA DECIMA PRIMEIRA REUNIAO 
ORDINARIA DO PRIMEIRO PERIODO, DO 
PRIMEIRO ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA 
OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às 09:00 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; Joao Charles Oliveira da 

Costa; Reinaldo Viziney Souza Moreira e Valdineio Araújo Cerqueira. 

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, comentou a 

respeito das respostas dos requerimentos que a prefeitura enviou para o 

Legislativo, disse que as referidas respostas faltaram ser citado os assuntos do 

requerimento do vereador; comentou e agradeceu pela realização de um serviço 

no buraco que foi vedado na PA 136 e parabenizou a todas as mães pelo seu 

dia. O vereador Joao Charles, questionou e fez comentários a respeito das  

respostas enviada pela prefeitura  ao legislativo sobre os  requerimentos, 

salientou um pouco de sua postura em plenário na gestão passada e também 

parabenizou as mães pelo seu dia. O vereador Armando Cruz, comentou a 

respeito de um solicitação que enviou ao Gestor Municipal referente a reforma 

do hospital Municipal, que não tinha placa informando a empresa responsável 

e valor, mais logo o mesmo enviou a resposta informando que solicitou para 

empresa responsável colocar a placa em seguida agradeceu ao gestor Municipal 

pela resposta e comentou que esteve na última terça feira visitando Assembleia 

Legislativa, em busca de melhoria para o município. O vereador Raimundo 

Amorim, comentou sobre uma pre-conferencia que foi realizada na vila 

Patauateua e questionou a respeito do pronunciamento de uma servidora da 

saúde que esteve na referida reunião, criticando o trabalho do vereador no 

município e comentou que já está sendo estalados os portes de iluminação 

pública no assentamento Paricá. O vereador Denilson Souza, também comentou 

sobre a sua participação na pre-conferência que aconteceu na vila Patauateua, 

ressaltou que esteve presentes várias comunidades e também teve vários 

questionamentos, tipo, pessoas cobrando a limpeza de caixas d’águas, coisa que 

talvez não seria necessária tratar na qual, mas acabaram ouvindo, enfatizou a 

sua  preocupação com o povo que acabam não entendendo que o governo está 

com quatro meses de mandato e fez comentários em ralação a reforma do 

hospital municipal de Inhangapi. O vereador Mauro Leite, também fez 
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comentários em relação a pre-conferencia na vila do Patauateua, disse que a 

qual foi muito importante em participar, onde muita coisa foi tratada e a 

bordado alguns temas que até mesmo pessoas não conheciam e ressaltou sobre 

a importância da transparência na gestão. O vereador Reinaldo Moreira, 

Parabenizou a todos as mães pelo seu dia. O vereador Marcus da Costa, 

notificou que a PA 420 será feita um reparo, disse que foi comprado 12 metros 

de pedras para ser colocado na mesma, ressaltou ainda que conseguiu ajuda 

junto com o vereador Valdineio Cerqueira e que ajuda financeira foi de alguns 

colegas empresários. Ao retomar a palavra o presidente Dacivaldo Ferreira, 

comentou e demostrou-se satisfeito referente as recuperações dos transportes 

da secretaria de obras, que se encontravam parado na garagem da mesma, 

salientou sobre da rodovia Inhangapi-3 de outubro na proximidade da sete 

ladeira. Passando-se para Ordem do dia, constou em pauta: Requerimento de 

nº39/2017, de autoria do vereador Marcus da Costa, que solicita ao Sr. Prefeito 

municipal junto a secretaria municipal de obras, seja providenciada a reforma 

geral da Unidade Básica de Saúde da vila de Pernambuco, bem como 

providenciar a construção de uma garagem para a ambulância e a instalação de 

uma caixa d´agua de mil litros. Requerimento de nº40/2017, de autoria do 

vereador Reinaldo Moreira, solicita do Sr. Prefeito municipal, a construção de 

academias ao ar livre, com matérias simples e de baixo custo nas praças ou 

espaços públicos. Requerimento verbal, de autoria do vereador Dacivaldo 

Ferreira, que solicita ao Sr. Prefeito municipal, a reparação de serviço de 

iluminação pública da Vila de Petimandeua, os referidos requerimentos foram 

aprovados por unanimidade. Não havendo nada a deliberar 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, 12 de 

maio de 2017.  


