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

 
 
Aos dez dias do mês de novembro 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, Reinaldo Viziney Souza Moreira e 
Valdineio Araújo Cerqueira. Procedida a chamada, havendo número legal o sr. 
Presidente na forma regimental 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 sem alteração. Na sequência foram lidos os expedientes recebidos e 
franqueado o uso da palavra com o tema livre. Com a palavra o presidente Dacivaldo 
Ferreira, comentou que enviou novamente um expediente para a prefeitura a pedido 
da LDO e LOA de 2017, sendo que a prefeitura mandou um ofício em resposta que 
não ouve transição de gestão, e que não foi encontrado cópias referente a Lei 
Orçamentário Anual exercício ao ano 2017; e a Lei de Diretrizes Orçamentaria 
Exercício financeiro 2017; afirmou que mesmas não se encontra nos arquivos deste 
município, e convidou aos seus Pares para participar do círio de Petimandeua e para a 
recepção após o círio em sua residência, frisou a união da comunidade em questão de 
limpeza. Com a palavra o vereador Marcus Costa, saudou a todos, agradeceu ao 
presidente pelo convite; afirmou que na próxima semana iniciará os serviços de 
limpeza na comunidade de Pernambuco e agradeceu ao prefeito Egilasio e ao 
secretario de obras por atender seu pedido, disse estar feliz por poder dar resposta 
para sua comunidade. Com a palavra o vereador Valdineio Cerqueira, fez algumas 
colocações referentes a decisão da prefeitura em atender a comunidade de 
Pernambuco e que espera que também seja resolvido o problema de energia pública, 
pediu ao presidente a acionar ao responsável pela área para resolver o problema de 
caroços de açaí na PA ___disse que o povo esta preocupado com esse fato e que 
precisa informar as fábricas que transportam o caroço para tomar providencias. Com a 
palavra o vereador Armando Cruz reforçou a fala do vereador Valdineio; relatou que 
passou pelo fato citado pelo mesmo, pediu ao presidente que repasse para o secretário 
de obras sua preocupação referente a um buraco na rua José Evangelista nas 
proximidades da casa do Sr. Samuel que esta causando transtorno na vicinal e pode 
vir a acontecer acidente. Com a palavra o vereador João Charles, lamentou algumas 
fatalidades que ocorreram no município, comentou sobre ocorrido na PA e pediu para 
a secretaria de meio ambiente junto a policia para que seja feita a fiscalização nos 
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transportes que transportam caroço de açaí, ressaltou que em breve ocorrera uma 
fiscalização dentro do município referente a motos, carros entre outros e que o 
município terá que se adequar a esse tipo de situação, pediu ao presidente que levasse 
ao prefeito justo ao secretário de saúde que possa disponibilizar  uma ambulância 
para dar assistência nos jogos que estão ocorrendo no ginásio esportivo do 
município.Com a palavra o vereador Denilson Souza, comentou em questão da 
informação fixada no quadro de aviso referente a entrada na Câmara em trajes 
menores, disse que, ressaltou que esteve em uma conversa com o prefeito para que 
seja feito os serviços de limpeza nas comunidades de sua região e que em breve se 
iniciará, e salientou sobre uma conversa referente as PA que liga Inhangapi a 
Pernambuco e Inhangapi a Patauateua. Com a palavra o vereador Raimundo Amorim, 
frisou que a demanda e muito grande referente a solicitação de limpeza para as 
comunidades e parabenizou ao secretário de saúde e ao prefeito pela competência dos 
mesmos. Com a palavra o vereador Mauro Leite, disse estar feliz com os relatos dos 
Pares, frisou a situação da PA    ,agradeceu aos trabalhos na comunidade Paricá, 
agradeceu também aos vereadores pelo empenho na Casa, e salientou sobre a obra na 
Escola Estadual Antônio Maçal. Com a palavra o vereador Reinaldo Moreira, 
agradeceu ao presidente e a comunidade de Petimandeua pelo convite, ressaltou que 
os trabalhos do executivo não pararam, e que o mesmo vem cumprindo com suas 
metas, frisou a questão da Escola Estadual Antônio Maçal e que as críticas as vezes são 
construtivas e outras são por parte política partidárias apenas para denegrir a imagem 
das autoridades. Ao retomar a palavra o presidente ressaltou sobre uma reunião na 
escola Estadual Agostinho Moraes com o conselho escolar referente a segurança 
pública, e que o mesmo apresentou todos os encaminhamentos da Casa a respeito de 
segurança pública, e que na mesma reunião foi colocado algumas propostas para 
melhoria na referida escola. Não havendo matéria para deliberar o Sr. Presidente 
agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a sessão. Do que, para contar 
foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme será assinada. Câmara 
Municipal de Inhangapi, em 10 de novembro de 2017. 


