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

 
Aos vinte e sete dias do mês de outubro 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 o sr. Presidente na forma regimental 
declarou aberta a presente reunião e justificou a ausência do vereador Valdineio 
Cerqueira, por motivo de estar presente em um evento em sua comunidade. 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 
recebidos e franqueado o uso da palavra com o tema livre. O presidente convidou ao 
representante da ADEPARÁ Sr. Joílson para se pronunciar. O Sr. Joílson 
cumprimentou a todos, convidou os vereadores para participar da abertura da 
campanha de vacinação contra febre aftosa e curso de formação de agente de saúde de 
animal, e expôs informações referente ao argente vacinador. Em seguida o presidente 
convidou para se pronunciar o secretário de saúde Sr. Celso Leite. O mesmo saudou a 
todos e convidou os vereadores para participar da inauguração da urgência e 
emergência do hospital municipal, frisou que a reforma foi feita por recurso próprio 
do município pôs não teria conseguido recurso  do Estado, pediu o apoio dos Pares 
para que possa comparecer na programação, onde receberam autoridades do estado, e 
com isso tentar uma resposta do Estado referente a reforma do restante do hospital, 
ressaltou que será entregue uma ambulância nova para a comunidade de Patauateua 
solicitada pela comissão de autoridades da região, destacou o projeto solicitado para o 
ministério da saúde PSE (programa de saúde na escola) e o município foi homologado 
a portaria, onde receberá um valor de 12 mil reais por ano para exercer o projeto e 
comentou sob outros projetos encaminhados para o ministério da saúde. Em seguida 
foi franqueado o uso da palavra aos vereadores. Iniciando a palavra o presidente 
Dacivaldo Ferreira agradeceu ao prefeito Egilasio aos secretariados do município pela 
entrega do parquinho ecológico na comunidade de Petimandeua e agradeceu também 
a hongue No Olhar e Adriana gestora ambiental, destacou uma reunião na Casa, do 
Ministério da Cidade, onde está se formando o Conselho do Ministério da Cidade, 
relatou que o vereador pode contribuir muito com os programas que o governo 
implementa, ressaltou que em breve chegará o projeto para a criação do conselho. 
Com a palavra o vereador Denilson Souza, parabenizou o presidente prelo parque 
ecológico, ao Sr. Joílson pelos esclarecimentos e ao secretário de saúde, frisou que 
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umas das prioridades dito em campanha seria a saúde e está sendo cumprida, disse 
estar feliz com a entrega da nova ambulância para sua região, ressaltou que esteve nas 
escolas da comunidade Catarina e Patauateua; informou que as mesmas precisam de 
reparos e pediu o empenho dos Pares no evento do hospital. Com a palavra o 
vereador Raimundo Amorim, disse estar satisfeito com a entrega da ambulância para 
Patauateua, frisou que houve reclamações referente a energia pública e que o mesmo 
pediu paciência e parabenizou ao Sr. Joílson. Com a palavra o vereador Armando 
Cruz, parabenizou os vereadores da região do Patauateua pela conquista da 
ambulância, destacou que esteve no espaço cultural da cidade e que no local encontra-
se uma caixa d`agua cheia de larvas, reivindicou a respeito dos motoristas de ônibus 
escolar, informou que dois ônibus escolares estavam disputado corrida, frisou ser um 
perigo para os estudantes, ressaltou a vinda do bispo Dom Carlos na cidade e 
parabenizou a gestão pelo anuncio da entrega do hospital municipal. Com a palavra o 
vereador Mauro Leite, ressaltou a importância de cada representante que 
compareceram na Casa, disse acreditar na competência do secretário Celso Leite, 
frisou a entrega da urgência e emergência do hospital municipal e da entrega da 
ambulância para sua comunidade e comentou sobre o programa PSE no município, 
comunicou que o acontecido no ônibus escolar não seria do Patauateua, destacou a 
insegurança no país e convidou aos Pares para participar do Congresso da Assembleia 
de Deus em Patauateua. Com a palavra o vereador João Charles, repudiou os 
responsáveis pelo fato que ocorreu com dois ônibus escolares e a empresa responsável 
pelos ônibus por não selecionar pessoas adequadas para o trabalho; frisou ter que 
haver punição pois foi colocado em risco vidas de crianças, parabenizou novamente a 
secretária de obras e ao prefeito pelas vicinais recuperadas; parabenizou também ao 
presidente da Casa e os Pares representantes da comunidade de Patauateua pela 
conquista da nova ambulância. O presidente complementou a fala do vereador, disse 
que também repudia esse ato ocorrido com ônibus escolares, e que não estão 
criticando a gestão e nem a empresa e sim as pessoas que conduziam os transportes e 
com a compreensão dos Pares será enviado um pedido para que repassem para a Casa 
o nome dos responsáveis pelo ato. Com a palavra o vereador Reinaldo Moreira, 
parabenizou ao presidente pelo parquinho ecológico em sua região, parabenizou 
também ao secretário de saúde pelos avanços na área, agradeceu ao vereador Mauro 
Leite pelo convite, convidou a todos para participar do Congresso de  jovens e 
adolescentes da igreja Assembleia de Deus de Inhangapi, repudiou também o fato 
ocorrido com os ônibus escolares, destacou que algumas escolas necessitam de reparos 
e que as ações da secretaria de educação precisa-se melhorar precisamente 
operacional. Passando-se para ordem do dia, constaram em pauta as seguintes 
proposições: mensagem de nº 007/2017. Projeto de Lei nº 007/2017, iniciativa da 
Prefeitura Municipal de Inhangapi, retifica o protocolo de intenções que institui o 
Consorcio Intermunicipal para Gestão Integrada de Resíduos sólidos dos Municípios 
de Inhangapi, Castanhal, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do Pará e São Francisco do 
Pará. Inicialmente foi votado e aprovado o Parecer técnico da Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final, e o Parecer técnico da Comissão Fiscalização Financeiro, 
Orçamentário de Apoio Administrativo. Em seguida passou-se a votação do 
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supracitado projeto, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Não havendo mais 
matéria a deliberar o Sr. Presidente agradeceu a 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, em 27 de outubro de 2017.     


