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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERIODO, DO SEGUNDO ANO 

LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, ás 09h00min 
horas, em plenário da Câmara Municipal, estiveram presentes os senhores vereadores: 
Dacivaldo Ferreira dos Santos; Presidente, 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 dos vereadores Marcus Reis Silva da Costa e Valdineio 
Araújo Cerqueira, pelo motivo dos mesmos estarem presentes na Vila de Boa Vista, 
representando o Poder Legislativo Municipal no evento  da Secretaria de Agricultura 
junto a Prefeitura Municipal de Inhangapi. Na sequencia o Sr. Presidente convidou o 
vereador Reinaldo Moreira para compor a Mesa Diretora. Em seguida foi lido um 
texto bíblico e procedida a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma lida e 
aprovada sem alteração. Após foram lidos os expedientes recebidos e franqueado o 
uso da palavra com o tema livre. Ao fazer uso da palavra o Sr. Presidente Dacivaldo 
Ferreira fez comentários referentes aos expedientes, ressaltando o convite da 
Secretaria de Assistência Social para os vereadores participarem da abertura do 
projeto SCFU dos idosos da comunidade de Petimandeua e também o convite enviado 
da prefeitura Municipal para que o Sr. Presidente participe de uma reunião para tratar 
do assunto referente ao carnaval no Município e comunicou a publicação que a Casa 
fez no Diário do Estado. Com a palavra o vereador Armando Cruz, fez comentários 
referente a COSANPA, informou ter conseguido alguns talões de água de residências 
diferentes, os quais apresentou no momento em plenário afirmando que são diferentes 

os valores cobrados em cada um deles, sendo que em nenhuma  dessas residências um 
medidor, e pediu o apoio dos Pares para que juntos possam fazer mais uma tentativa 
cobrando a  presença de um representante da referida empresa para prestar 
esclarecimento sobre esse fato. Com a palavra o vereador Reinaldo Moreira, frisou ter 
ido até a COSANPA local buscar informações, na qual um funcionário apresentou-lhe 
uma tabela de preços, sendo que para cumprir com essa tabela, precisa-se instalar olho 
metro, mais que alguns consumidores não aceitam essa instalação pelo motivo de 
aumentar ainda mais os valores das taxas. Com a palavra o vereador Raimundo 
Amorim, ressaltou que a população não tem costume de pagar água, gerando assim 
um grande transtorno, frisou um serviço de o mesmo acompanhou na ponte de 
Patauateua e demonstrou-se triste por não estarem presentes naquele momento as 
demais autoridades de sua região, informou que alguns portes da Cachoeirinha 
encontram-se com as lâmpadas queimadas devido um forte trovão na região. Com a 
palavra o vereador João Charles, acentuou que referente a COSANPA não é uma luta 
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em vão e se colocou a disposição, pediu aos Pares que se presarem que algumas 
pessoas estão maus acostumadas e quando o vereador não consegue ajudar ficam 
chateadas, assim como não tem o abito de pagar água, comentou também sobre 
iluminação pública, afirmando que algumas lâmpadas que foram recompostas já estão 
novamente queimadas. Com a palavra o vereador Mauro Leite, frisou ser uma 
preocupação muito grande a situação citada pelo vereador João Charles, que é 
complicado mais que às vezes é necessário dizer não as pessoas e elas acabam de fato 
não entendendo, justificou sua ausência no trabalho realizado na ponte de Patauateua, 
por motivos de saúde e agradeceu ao vereador Raimundo Amorim pela contribuição 
no mesmo, fez um relato de uma conversa que o mesmo teve com alguns jovens de 
sua comunidade a respeite de vandalismo no patrimônio público e mencionou a 
delegada Dra. Elielza para que a mesma possa realizar algumas rondas na 
comunidade, pediu mais união dos vereadores de sua região juntamente com o vice-
prefeito e acentuou ser de grande importância a ambulância e o motorista quando de 
plantão fiquem disponibilizados no posto de Saúde de Patauateua. Com a palavra o 
vereador Denilson Souza, também justificou sua ausência no serviço da ponte de 
Patauateua, frisou ter levado ao prefeito o problema da mesma e parabenizou o 
vereador Raimundo Amorim por acompanhar o serviço, ressaltou que é preciso uma 
estrutura para acolher o motorista quando de plantão no posto de saúde, frisou que os 
eleitores deverão se acostumar em votar pelos trabalhos exercidos e não por benefícios 
próprios e a importância das reuniões para conscientiza-los. Ao retomar a palavra o 
Sr. Presidente informou ter sido convocado para participar da assinatura do convenio 
para a reforma da terceira parte do hospital municipal, sendo este convenio do 
Governo Federal, no valor de seiscentos e oitenta mil reais, frisou a importância das 
parcerias para a próxima eleição e convidou seus Pares para juntos decidirem a data 

para realização da audiência pública no município. Passando-se para Ordem do dia 
constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento de nº001/2018, de autoria 
do vereador João Charles Oliveira da Costa, solicitando ao Prefeito Municipal, que seja 
feito colocação de iluminarias e lâmpadas nos postes em numero de seis recém- 
instalados no Bairro Treze, assim como também serviços de limpeza no mesmo bairro. 
Requerimento de nº002/2018, de autoria do vereador Mauro Leite, solicitando ao 
Prefeito Municipal, que disponibilize a instalação de uma Academia ao Ar Livre na 
Praça Santa Rita de Cássia em Patauateua. Requerimento de nº003/2018, de autoria do 
vereador, Mauro Leite, solicitando ao Prefeito Municipal, que seja feito serviços de 
reposição de lâmpadas queimadas nos portes de iluminação pública do Povoado Tia 
Preta e Região. Requerimento de nº004/2018, de autoria do vereador, Mauro Leite, 
solicitando ao Prefeito Municipal, que seja feito a reposição de lâmpadas queimadas 
nos portes de iluminação pública em numero de seis na Vila de Cachoeirinha e 
também no Ramal do Zeca e no Ramal do Sr. Ivo. Requerimento de nº 005/2018, de 
autoria do vereador Denilson Souza, que solicitando ao Prefeito Municipal, a reforma 
e reparos da Escola Municipal de Ensino Fundamental da Comunidade de Maracanã, 
como também a instalação de climatização nas salas de aulas, sendo os mesmo lidos e 
aprovados por unanimidade. Não havendo mais matéria para deliberar, o Sr. 
Presidente agradeceu pela participação de todos e deu por encerrada a sessão. Do que, 
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para constar foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme será assinada. 
Câmara Municipal de Inhangapi, em 31 de janeiro de 2018. 

 


