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

Aos vinte e seis 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 saudou a 

todos os presentes, justificou a ausência do vereador Valdineio Cerqueira 

e depois 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 franqueado o uso da palavra com tema livre. O vereador Joao 

Charles com a palavra expressou sua indignação com relação ao oficio 

que o conselho tutelar enviou ao Poder Legislativa, solicitando a cópia da 

gravação da última reunião ordinária, onde o vereador teria proferido 

comentários sem prévio conhecimento das reais atribuições sobre o 

conselho tutelar, relatou o vereador que não estava perseguindo e nem 

cobrando nada de ninguém, estava apenas fazendo o que é seu direito, 

mas já que elas se acharam ofendidas, vão fica mais ainda, porque 

através das redes sociais vai fazer várias declarações sobre a mesma, 

ressaltou que a mesma nunca apresenta a essa Casa um relatório de seus 

trabalhos e solicitou ao presidente uma cópia do referido oficio. O 

vereador Raimundo Amorim com a palavra parabenizou pela realização 

do círio de comunidade Patauateua, ressaltou que os vereadores do 

município não estão sendo respeitado pelos funcionários das secretarias 

municipais, solicitou ao presidente que convocasse todos os secretários 

para participar da reunião na Casa Legislativa e comentou que os 

transportes escolares estão querendo parar por falta de pagamento. O 

vereador e presidente Dacivaldo Ferreira, disse ao vereador Raimundo 

Amorim que todo mundo saber que esse recurso do transporte escolar e 

o Estado que paga, ressaltou ainda que o prefeito explicou para empresa 

que a qual iria receber o pagamento da SEDUC e se a mesma tinha 

condições de rodar, salientou que acredita que a empresa responsável 

deve ter repassado para empresa terceirizada que atrasa o pagamento, e 

não seria de agora esse problema e frisou que será cobrada a questão.       
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Armando Cruz com a palavra, comentou que na última quarta-feira 

ocorreu uma reunião do conselho da saúde, dizendo que os vereadores 

foram crucificados na referida reunião pelo mesmo não terem 

participado, ressaltou que não sabia da reunião. O vereador Marcus da 

Costa com a palavra complementou a fala do vereador Armando Cruz 

com relação ao conselho da Saude, dizendo que o vereador esteve 

presente na reunião que conselho realizou vila de Pernambuco, então o 

mesmo teu para sentir a questão da informação e da divulgação do 

interesse do grande porte sobre a saúde do município, frisou que o 

conselho de saúde vem cobrando muito do Poder legislativo, Poder 

Executivo e dos Secretários de saúde, sendo que o conselho está 

deixando falhas, comentou que teve a pre-conferencia na vila 

Pernambuco do referido conselho municipal e disse que está havendo 

uma mistura de politicagem na qual, porque se sentiu desrespeitado 

naquela pre-conferencia em sua comunidade. O vereador Mauro Leite 

com a palavra, primeiramente agradeceu a deus pela oportunidade, 

ressaltou que nessa oportunidade agradeceu pelo retorno da ambulância 

para vila Patauateua; comentou também que está havendo sim um 

desrespeito muito grande nessa Casa, pois foram eleitos pelo povo, para 

representar o povo para levar informações para as comunidades, e tem 

visto que os vereadores não estão tendo respeito, porque até buscam 

informações e acabam sendo vedados, e em seguida, comentou sobre  

constrangimento que sua pessoa passou ao visitar a reforma do hospital, 

relatou ainda a respeito de um assalto que ocorreu na agrovila. O 

vereador Denilson Souza, fez esclarecimento sobre a questão da 

instalação elétrica do hospital que foi comentado pelo vereador 

Armando Cruz na sessão passada, disse que garante que foi feito a 

instalação elétrica, pois foi a primeira coisa que foi realizada naquela área 

da urgência e emergência; comentou e questionou a respeito do que  

ocorreu no dia do círio na vila Patauateua, disse que não achou correto a 

festa paralela que aconteceu em um bar no dia do círio, porque acabou 

prejudicando as vendas na qual.  O vereador Reinaldo Moreira com a 

palavra, destacou sobre o assunto dos Legisladores que estão sendo 

desrespeitado, disse que se realmente está faltando respeito, a Câmara 

pode e deve tomar providencias, ressaltou ainda, se houve uma reunião 

onde todos os vereadores foram crucificados e não compareceram nas 

reuniões pelo fato de não serem convidados,  então pode ser solicitado 

uma cópia da ata da referida reunião e tomar providencias e  frisou que o 

conselho de saúde teve deliberar as questões de saúde. Ao retomar a 

palavra o Presidente Dacivaldo Ferreira, disse que vai solicita ao acesso 

jurídico para fazer um oficio ao conselho municipal de saúde solicitando 

a cópia da ata da reunião, onde foi citado e crucificado os vereadores e 
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enfatizou novamente sobre a falta de segurança que vem acontecendo no 

município. Passando para Ordem do dia, constou em pauta: 

Requerimento de nº41/2017, de autoria do vereador Denilson Souza que 

solicita ao Sr. Prefeito municipal, a extensão da rede distribuição de água 

potável da vila de maracanã. Requerimento de nº42/2017, de autoria do 

vereador Denilson Souza, que solicita ao sr. Prefeito municipal, a limpeza 

do poço e da rede distribuição de água potável da Vila de Cumarú, bem 

como a expansão desta. Os referidos requerimentos foram aprovados. 

Não havendo nada a deliberar o Sr. Presidente agradeceu pela 

participação de todos e 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, 26 de maio de 2017.              

  


