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

Aos quatorzes dias do mês de março 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 secretario, Armando Cruz Duarte, João Charles Oliveira da 
Costa, Mauro Leite Pequeno, Reinaldo Viziney Souza Moreira e Valdineio Araújo 
Cerqueira. Procedida à chamada havendo numero legal o Sr. Presidente na forma 
regimental declarou aberta a presente reunião e justificou a ausência do vereador 
Raimundo Amorim, pelo motivo de falecimento de um membro de sua família. Em 
seguida foi lido um texto bíblico e procedida a leitura a 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 vereador 
Marcus Costa, saudou a todos, frisou a entrega do kit escolar em Pernambuco, 
ressaltou uma conversa com secretario de educação onde acentuou a audiência 
pública, comentou que o Conselho Tutelar deveria fazer palestras nas escolas e 
comunicou que procurou o secretario de obras para que se possa fazer um serviço na 
PA 460. Com a palavra o vereador João Charles, comentou sobre um requerimento 
que o mesmo fez e até o momento não chegou resposta do executivo e não foi 
atendido, pediu para o presidente que reforce esse pedido ao prefeito, e também que 
leve ao prefeito para que o mesmo possa tomar em consideração a rua Bom Jardim no 
bairro Vila Nova em questão de iluminação pública e limpeza, lamentou a questão do 
vereador não ter sido convidados para a entrega dos kits escolar no seu bairro, e frisou 
o trabalho do secretario de saúde no combate a dengue. O presidente informou ao 
vereador que foi comunicado que as respostas dos requerimentos já estão prontas na 
prefeitura mais falta a assinatura do prefeito que não esta na cidade, e em questão dos 
kits escolar não foi estendido o convite para a entrega a nenhum vereador. Com a 
palavra o vereador Denilson Souza, justificou sua ausência nas duas sessões 
anteriores, comentou referente aos serviços realizados nas estradas de suas 
comunidades, destacou sua parecença na entrega dos kits escolares em suas 
comunidades, frisou um assalto no ônibus escolar, ressaltou sobre a audiência pública, 
destacou a fala do vereador Marcus, e parabenizou a equipe do secretario de saúde 
pelo mutirão da saúde na cidade e ao secretario de obra pela limpeza em sua região. 
Com a palavra o vereador Armando Cruz, complementou a fala do vereador Marcus 
Costa, e citou seu desejo de levar o Subtenente Edival na escola de sua comunidade, 
ressaltou um programa do Governo Federal chamado cartão de reforma, salientou 
referente um requerimento de sua autoria no ano passado referente ao portal da 
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transparência, frisou a posição que o município no portal, pediu informações sobre 
projeto referente iluminação pública e relatou que as comunidades de sua região estão 
com varias portes com lâmpadas queimadas. Com a palavra o vereador Mauro Leite, 
parabenizou ao prefeito pelos kits escolares, agradeceu pelo seu requerimento de 
autoria conjunta referente ao ginásio Tia Paula que esta sendo atendido, lamentou o 
assalto no ônibus escolar do Patauateua e o fato das pessoas não registrarem o boletim 
de ocorrência, destacou um trabalho realizado na estrada de sua região e, falou sobre 
os jovens da Igreja Assembleia de Deus de Patauateua. Com a palavra o vereador 
Reinaldo Moreira, destacou a audiência pública e parabenizou ao presidente pela 
iniciativa, destacou também o pronunciamento de algumas autoridades que estiveram 
presente na mesma onde foi colocada a parte da educação, frisou que para fazer uma 
denuncia não precisa se identificar, demonstrou-se triste pela quantidade de pessoas 
na audiência e parabenizou ao subtenente Edival pela iniciativa e por ter se colocado a 
disposição. Com a palavra o vereador Valdineio Cerqueira, destacou um oficio da 
Caixa Econômica, ressaltou sobre a audiência pública, na qual foram colocados vários 
assuntos, demonstrou-se insatisfeito e que esperava mais propostas das autoridades 
presente no local, sugeriu uma reunião com algumas autoridades para tratar melhor 
do assunto de segurança pública, destacou a fala do Padre Renato na audiência 
pública e fez elogio ao mesmo. E por fim complementou ressaltando as reclamações 
citou a secretaria de obras como exemplo, também a falta de comunicação do 
executivo com o Legislativo, salientou o trabalho do vereador em fiscalizar e pediu ao 
presidente que solicite ao prefeito uma reunião com o mesmo para levar a demanda 
da população. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente informou uma reunião do 
prefeito na SEDUC, salientou sobre a audiência pública, frisou a quantidade de 
pessoas presentes na mesma, sugeriu uma reunião com seus Pares para tratar do 
projeto referente a lei do sossego e destacou o disk denuncia 181 para não ser 
identificado. 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 a 
presente ata que lida e achada conforme será assinada. Câmara Municipal de 
Inhangapi, em 14 de março de 2018.  


