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

 
Aos vinte e cinco 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 Reinaldo Viziney Souza Moreira. 
Procedida a chamada, havendo número legal na forma regimental o sr. Presidente 
declarou aberta a presente reunião, e justificou a ausência do vereador Valdineio 
Cerqueira, pelo 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. Na 
sequência foram lidos os expedientes recebidos e franqueado o uso da palavra com o 
tema livre. O vereador e presidente Dacivaldo Ferreira com a palavra, ressaltou que 
estar acompanhando os trabalhos nas vicinais das comunidades Petimandeua e 
Taboca a pedido do Sr. Prefeito Egilasio Feitosa e do secretário de obras, disse estar 
satisfeito com o serviço e que em breve estará concluído. Com o palavra o vereador 
Denilson Souza saudou a todos, agradeceu a deus pelo momento, demonstrou estar 
satisfeito com os trabalhos nas vicinais, agradeceu ao prefeito municipal Egilasio 
Feitosa e ao secretário de obra  Jair Pessoa, pelo serviço de limpeza de roçagem nas 
Agrovilas de Patauateua, Cumarú, Cachoeirinha, Saudade e Catarina, parabenizou os 
mesmo e disse que as comunidades estão satisfeitas com o serviço, frisou sua presença 
junto ao vereador Marcus Costa na Conferência de saúde e parabenizou ao secretário 
Celso Leite pela organização da mesma, parabenizou também o secretario de meio 
ambiente sr. Marcos Wilson pelo projeto relacionado ao lixo. Ao usar a palavra o 
vereador Raimundo Amorim, saudou a todos ressaltou que o serviço na Agrovila 
Cachoeira estar sendo organizado, fez um pedido ao presidente para adiantasse os 
trabalhos na estrada principal que liga Inhangapi Patauateua demonstraram-se 
preocupado com o igarapé da Vila Patauateua disse que o mesmo está secando. Com a 
palavra o vereador João Charles oliveira, demonstrou-se satisfeito com os trabalhos 
nos ramais e nas estradas, parabenizou ao Poder Executivo e ao secretário de 
administração Sr. José Alves Feitosa pelo empenho nos trabalhos desenvolvido no 
município. Destacou sua preocupação referente a segurança pública, fez um relato 
sobre os fatos ocorridos na cidade e sua indignação referente a praça nossa senhora de 
Fátima. O vereador e presidente Dacivaldo Ferreira complementou a fala do vereador 
João Charles, relatou que acabou de ser informado que a bomba d´agua do horto 
municipal teria sido roubada, destacou que tem que haver uma investigação para que 
possa interditar esses meliantes. Com a palavra o vereador Mouro Leite agradeceu a 
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deus, agradeceu também pelos trabalhos realizados no município, destacou que são 
resultados do empenho de todos, disse ser um desrespeito não ser citado em algumas 
reuniões na sua região, relatou não ter feito parte de nenhuma gestão anterior, disse 
estar à disposição para trabalhar em busca de melhorias para o município e pediu 
mais união aos Pares. O presidente Dacivaldo Ferreira respondendo ao vereador 
Mauro leite, fez um relato de como funciona as referidas situações e se colocou à 
disposição do mesmo. Ao usar a palavra o vereador Armando Cruz, saudou a todos, 
agradeceu a deus, acentuou que o único pensamento de todos e em busca de 
melhorias para o município; comentou sobre um requerimento referente a um quebra-
molas na travessa Antônio Maçal, relatou que o mesmo foi novamente procurado 
pelos moradores da referida rua, demonstrou-se triste com o ato de vandalismo 
ocorrido no posto de Saúde do Bairro Vila Nova e pediu uma informação ao 
presidente referente ao hospital municipal e também que leve até o executivo sua 
preocupação referente a iluminação pública. O presidente respondeu ao mesmo que já 
foi feita a chamada pública para a compra dos materias necessário para o Hospital e 
referente a iluminação pública, será elaborado um projeto de emenda da Lei Orgânica 
do município e depois de aprovado, informará a prefeitura e notificar a rede CELPA  
para que não possa mais lançar mão no recurso pago a mesma pela prefeitura, para 
que o referido recurso seja usado para melhoria na iluminação pública do município. 
Com a palavra o vereador Reinaldo Moreira, frisou o esforço dos Pares na Casa, 
destacou os trabalhos nas estradas, demonstrou-se preocupado em questão do repasse 
para merenda escolar, advertiu que se não houver contrapartida do gestor certamente 
haverá problemas como anteriormente onde os alunos saiam uma hora antes do 
tempo previsto por lei. Com a palavra o vereador Marcus Costa também destacou os 
trabalhos nas recuperações das estradas, relatou que em questão de segurança no 
município já está recebendo retorno dos trabalhos que buscaram e informou que 
esteve junto a umas lideranças no CPR três em Castanhal, onde conversou com o 
comandante Mario Antônio, disse que o mesmo lhe comunicou que sua região 
ganhará uma caminhonete para polícia, agradeceu ao executivo e aos Pares e pediu ao 
presidente que levasse ao gestor municipal sua preocupação referente a um 
funcionário que faz oito meses que não comparece no trabalho e que a comunidade 
estar cobrando. Ao retomar a palavra o presidente Dacivaldo Ferreira relatou que será 
tomada providencias particularmente referente ao funcionário e informou que foi 
detectado um erro no projeto de lei nº001/2017 iniciativa da prefeitura Municipal de 
Inhangapi. Passando-se para Ordem do dia constou em Paula: Requerimento de 
nº051/2017, de autoria do vereador Denilson Souza, que solicita ao sr. Prefeito 
municipal, para que viabilize junto a secretaria responsável, a instalação de 6 pontos 
iluminação pública na vila de Cocal. Requerimento de nº 52/2017, que solicita ao Sr. 
Prefeito municipal, para que viabilize junto a secretaria responsável, a instalação de 6 
pontos de iluminação pública e reposição de 10 lâmpadas queimadas da Vila 
Maracanã. Sendo os mesmos aprovados por unanimidade. Não havendo nada a 
deliberar o sr. Presidente agradeceu a presença 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, 25 de agosto de 2017.    


