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

Aos dezesseis dias do mês de junho 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; 

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, declarou aberta a presente reunião e justificou a ausência do 

vereador Raimundo Amorim, disse que a ausência do vereador foi por motivo 

de saúde. Em seguida, foi lido um texto Bíblico e procedida a leitura da ata da 

sessão anterior, sendo a mesma lida e aprovada com alteração. Não havendo 

expedientes recebidos o Sr. Presidente franqueou a palavra aos Pares, com tema 

livre. Com a palavra o vereador Armando Cruz, informou que já estão presos 

os meliantes que comprou com um cheque roubado, dez sacas de farinhas de 

um agricultor na zona rural de cachoeira; agradeceu o atual governo municipal 

por começar o reparo na rua Heráclito Ferreira e por atender o seu 

requerimento com relação ao gerador que já está instalado no hospital. Com a 

palavra o vereador Mauro Leite, agradeceu a Deus pela oportunidade, 

informou que esteve verificando a questão do terreno que foi ressaltado pelo 

vereador Joao Charles na sessão passada, disse que o gerente do terreno lhe 

afirmou que o terreno é deles, salientou ainda que cabe agora é tomar uma 

decisão ou forma uma comissão para investigar melhor a questão e demostrou-

se satisfeito com o retorno do PETI na vila Patauateua. Com a palavra o 

vereador Joao Charles, ressaltou sobre a preocupação que os vereadores tem 

com o município e com os munícipes, salientou ainda que a questão do terreno, 

cabe à Prefeitura deslocar as pessoas que trabalham com terra para saber direto 

como foi o trâmite que o ex-prefeito fez para passa o terreno para a pessoa que 

se diz dono, comentou sobre a visita que recebeu do vereador de Castanhal 

Ivan Damacena e ressaltou sobre criação de  projeto de lei  para a segurança e 

para melhoria do município. Com a palavra o vereador Denilson Souza, 

ressaltou também sobre a questão do terreno, disse que foi abordado pelo ex 

vice-prefeito que perguntou sobre o assunto e explicou para o mesmo que tinha 

chegado uma denúncia ao vereador João Charles de que um terreno  da 

prefeitura  foi comprado na vila Patauateua ,  disse que o  relatou  que não tinha 

conhecimento e nem sabe qual seria o terreno; ressaltou sobre o retorno do 

PETI; dizendo que houve uma reunião na vila Patauateua, para resolver a 
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questão do espaço para realizar o mesmo e agradeceu a igreja católica por doar 

o espaço do salão da paróquia para o programa do PETI. Com a palavra o 

presidente Dacivaldo disse que ficou surpreso em saber que o ex-vice-prefeito 

não sabia sobre o terreno. Com a palavra o vereador Marcus da Costa, 

agradeceu a deus primeiramente, depois comentou sobre o encerramento da 

festividade que foi realizada na comunidade de Pernambuco; ressaltou a 

respeito de sua visita com secretário municipal de saúde, o mesmo esteve lhe 

repassando sobre a saúde de Inhangapi e demonstrou-se satisfeito com o 

trabalho que a atual administração junto com a secretaria de saúde estão 

fazendo referente a ação de levar uma equipe médica para as comunidades 

menos assistidas. Ao retomar a palavra o presidente, abriu espaço e convidou o 

Sr. Luiz Augusto, coordenador da EMATER para fazer uso da palavra, em 

seguida o Sr. Luiz fez um breve esclarecimento sobre a festa do produtor rural 

que acontecerá no dia 21 de julho. Passando-se para ordem do Dia constou em 

pauta: Requerimento de nº 46/2017, de autoria do vereador Denilson Souza, 

que solicita do Sr. Prefeito municipal, a realização de serviço de infraestrutura 

na Agrovila de Catarina, Cumarú, Maracanã e Cocal, incluindo abertura de ruas 

e terra plangem e empisarramento das ruas internas das referidas comunidades. 

O referido requerimento foi aprovado por unanimidades. Projeto de Resolução 

nº 002, de 09 de junho de 2017-CMI, de iniciativa do vereador Dacivaldo 

Ferreira, que regulamenta o acesso a informação pública pelo cidadão no 

âmbito do Poder Legislativo Municipal, cria normas de procedimentos e dá 

outras providencias. Inicialmente foi votado e aprovado o Parecer Técnico da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em seguida passando-se a 

votação do supracitado projeto, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. 

Não havendo matéria para deliberar o presidente agradeceu a presença de 

todos e deu por encerrada a sessão. Do para, constar foi lavrada a presente ata, 

que lida e achada conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, 14 

de junho de 2017.        


