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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINARIA DO 
SEGUNDO PERIODO, DO PRIMEIRO ANO 
LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA LEGISLATURA 
DA CAMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO 
PARÁ. 
 

 
Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, as 09horas em 
plenário da Câmara Municipal, presente os Senhores vereadores: Dacivaldo Ferreira 
dos Santos, presidente; Marcus Reis Silva da Costa, 1º secretário; Denilson Souza de 
Menezes, 2º secretário; Armando Cruz Duarte; João Charles Oliveira da Costa; 
Raimundo Moura Amorim; Mauro Leite Pequeno e Valdineio Araújo Cerqueira. 
Procedida a chamada, havendo número legal e na forma regimental o sr. Presidente 
saudou a todos os presentes e declarou aberta a presente reunião. Após o Sr. 
Presidente justificou a ausência do vereador Reinaldo Moreira, que pediu autorização 
da Mesa para se dirigir a posse do sindicato dos servidores públicos da educação 
(SINTEP). Em seguida foi lido um texto bíblico e procedida a leitura da ata da sessão 
anterior, sendo a mesma lida e aprovada sem alteração. Na sequência foram lidos os 
expedientes encaminhados e recebidos. O presidente convidou o Sr. Marcos Wilson, 
secretário de meio ambiente para usar a tribuna explicando melhor sobre a intenção 
de criação de consócio intermunicipal sobre a gestão integrada de resíduos sólidos, em 
seguida os vereadores João Charles Oliveira, Denilson Souza, Marcus Reis, Armando 
Cruz, Valdineio Cerqueira, Raimundo Amorim e Dacivaldo Ferreira, fizeram 
perguntas para o mesmo e agradeceram pelos esclarecimentos do qual. Após foi 
franqueada a palavra aos Pares com o tema livre. O vereador João Charles ao usar a 
palavra, disse estar preocupada com o referido projeto citado pelo sr. Marcus Wilson 
pela possibilidade de escolher o município para fazer a cooperativa, mais se colocou à 
disposição para apoiar o mesmo, ressaltou sobre um ofício enviado para prefeitura 
municipal sobre as obras inacabadas, sugeriu ao Pares que formasse uma comissão 
para acompanhar as obras no município, frisou sobre a indignação dos pais dos 
alunos da escola Antônio Marçal. O presidente completou a fala do vereador João 
Charles referente a escola Antônio Marçal que é obra do Estado e que não é da 
competência do vereador fiscalizar e sim da Assembleia Legislativa. Com a palavra o 
vereador Valdineio Cerqueira, também comentou sobre a reforma da escola Antônio 
Maçal, disse que a cinco anos atrás foi feita uma reforma, e que a mesma teria sido mal 
feita, convidou seus pares para fazer uma visita na referida obra, parabenizou o 
presidente pelo ofício enviado para a COSAMPA, disse estar feliz pelo início das obras 
nas estradas, salientou sobre a ambulância da vila Pernambuco que precisa de reparos. 
Ao retomar a palavra o vereador e presidente Dacivaldo Ferreira relatou que a 
COSAMPA enviou um expediente mais que se referia ao fato então a Casa novamente 
mandou outro oficio pelo e-mail solicitando providencias, agradeceu ao prefeito 
municipal pelos trabalhos nas vicinais, questionou a respeito da obra da escola 
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Antônio Maçal, informou que o prazo da obra e de cento e oitenta dias, e que uma 
obra desse suporte e caro, tanto material quanto imposto e que no prazo. Com a 
palavra o vereador Armando cruz, ressaltou que foi até a referida obra e que foi bem 
recebido, informou que visualizou o projeto da mesma e disse ser sedo para discutir 
valor, pois a obra aparentemente é grande, frisou que procurou a promotoria para que 
tome providencias sobre a questão dos alunos terem aulas em semanas alternadas e 
que o mesmo pediu para vereador fazer um ofício informando a 8º URE e disse estar 
feliz pelo diretor da referida ter o atendido. O vereador Denilson Souza 
complementou a fala do vereador armando Cruz disse que o prefeito municipal teria 
ido até SEDUC no começo do projeto da referida obra e que a mesma se 
responsabilizava por enviar umas tendas para colocar os alunos, mais não cumpriu 
com o prometido e parabenizou o vereador armando Cruz pela iniciativa. Passando-se 
para Ordem do Dia, constou em pauta: Requerimento de nº50/2017, de autoria do 
vereador Armando Cruz, que solicita ao Sr. Prefeito municipal pavimentação asfáltica 
com drenagem (meio fio) da Alameda Manoel Silvino Paz bairro vila nova. Sendo o 
mesmo aprovado 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, 18 de agosto de 
2017.  

 
 
 
 
 


