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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERIODO, DO SEGUNDO ANO 

LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, ás 09h00min 
horas, 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. Ao usar a palavra o Sr. presidente 
saudou a todos, ressaltando os expedientes recebidos, assim como também o edital de 
convocação para a audiência pública que será realizada no dia oito de março do 
corrente ano no município e o ofício do TCM. Com a palavra o vereado Armando 
Cruz, agradeceu ao secretario de agricultura pelo apoio na entrega das mudas para 
sua localidade, comentou sobre as aulas na Escola Estadual Antônio Marçal, a qual 
esta em reforma e até o momento não iniciou as aulas, pediu o apoio de seus Pares 
para juntos buscar respostas na SEDUC e sugeriu que usem o Espaço Cultural da 
cidade para acolher os alunos provisoriamente para que os mesmos não se atrasem 
ainda mais em seus estudos e informou ter procurado a proprietária da empresa 
TRANSNOBRE referente a superlotação nos ônibus. Com a palavra o vereador 
Denilson Souza, comentou que também foi procurado para buscar informações sobre 
o assunto da Escola Antônio Marçal e que é de grande importância os vereadores se 
unirem em busca de esclarecimentos, informou que referente ao posto de saúde de 
Patauateua, vai ser feito um gradeamento para impedir a entrada de motos no local. 
Com a palavra o vereador Mauro Leite, comentou sobre um vídeo que este exposto 
nas redes sociais, comunicou que diferente do que foi dito, o Legislativo vem 
trabalhando e buscando melhorias para o município e que todo ocorrido sempre é 
informado para as secretarias, demonstrou-se inquinado com o fato, lamentou o 
falecimento do Sr. Feliciano e pediu ao presidente que leve um pedido ao prefeito para 
que o mesmo possa mandar verificar a questão de sujeira na caixa-d’água de 
Patauateua e também sobre a falta de uma tabua na ponte da comunidade Catarina e 
convidou a todos para participar do culto Rosa na Igreja Assembleia de Deus em 
Patauateua. Com a palavra o vereador Marcus Costa, frisou sua presença na entrega 
de mudas no horto municipal, parabenizou a gestão atuante e ressaltou a importância 
da parceria da comunidade na questão de abastecimento de água. Com a palavra o 
vereador Raimundo Amorim, mencionou um comentário recebido por um cidadão, 
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salientou como funciona atualmente a gestão, suas conquistas e as criticas recebidas. 
Com a palavra o vereador João Charles mencionou os deveres do vereador e a 
dificuldade da população entender, reforçou a fala do vereador Armando Cruz 
referente a uma visita na SEDUC, pediu ao presidente que leve ao prefeito seu pedido 
para que seja feito a troca de duas lâmpadas queimadas próximo ao restaurante açaí 
capital, agradeceu ao executivo pela atenção que tem dado e a secretaria de 
agricultura pelo trabalho. Com a palavra o vereador Valdineio Cerqueira, 
complementou relatando que esteve na Assembleia Legislativa, sugeriu que os 
vereadores de Patauateua possam solicitar de seus deputados um novo sistema de 
água para a referida comunidade e comentou sobre a atitude de moradores da mesma 
com o fato citado pelo vereador Mauro Leite, frisou a falta de conscientização na 
região, comentou sobre a audiência pública, comentou também a necessidade da PA 
460, sobre iluminação pública, propôs a criação de um Conselho Municipal de 
Segurança pública, e ressaltou uma publicação no diário do Pará sobre verba para o 
turismo. Com a palavra o vereador Reinaldo Moreira, parabenizou a gestão pelo 
evento para entrega de mudas, frisou sua participação em um projeto chamado Pro- 
jovem no Campo na Amazônia Paraense, ressaltando os relatórios dos alunos e a 
importância do agricultor, comentou sobre o programa PDDE, relatando que é um 
programa que o dinheiro vem para a escola que se constitui unidade gestora, e que 
para isso a mesma necessita ter a mais de cinquenta alunos e formar um Conselho 
para poder receber este benefício. Ao retomar a palavra o presidente agradeceu pelo 
evento em Petimandeua frisou as autoridades presentes no local, comentou sobre o 
carnaval na cidade e também sobre uma audiência no INTERPA e que no momento foi 
ressaltada a questão de tirar os títulos de terra dos agricultores do município e 
destacou o evento para a entrega da mudas realizado pela secretaria de agricultura. 
Passando-se para Ordem do Dia, constaram em pauta as seguintes proposições: 
Mensagem de nº001/2018 Projeto de Lei nº001/2018, iniciativa da Prefeitura 
Municipal de Inhangapi, que dispõe sobre Cria a Coordenadoria Municipal de 
proteção e defesa civil do Município de Inhangapi e dá outras providencias, sendo o 
mesmo lido e encaminhado para a comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentaria 
e de Apoio Administrativo e para a comissão Legislação, Justiça e redação Final. 
Requerimento de nº 006/2018, de autoria conjunta dos vereadores: Denilson Souza; 
Raimundo Amorim e Mauro Leite, que solicita do prefeito municipal, que através da 
secretaria de obras, seja feito serviços de reforma na ponte que dá acesso a Vila 
Saudade. Requerimento de nº007/2018, de autoria conjunta dos vereadores: Denilson 
Souza, Raimundo Amorim e Mauro Leite, que solicita do prefeito municipal, que 
através da secretaria de obras, a continuidade na construção de um micro sistema de 
água potável na Comunidade Saudade, sendo os mesmos 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, para constar foi 
lavrada apresente ata que lida e achada conforme será assinada. Câmara Municipal de 
Inhangapi, em 21 de fevereiro de 2018. Em tempo onde está escrito “superlotação no 
ônibus” acrescenta-se “superlotação no ônibus no horário de treze horas”. 


