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

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, ás 09h00min horas, em 
plenário da Câmara Municipal, presente os senhores vereadores: Dacivaldo Ferreira 
dos Santos; presidente, Denilson Souza de Menezes; 2º secretario, Armando Cruz 
Duarte, João Charles Oliveira da Costa, Raimundo Moura Amorim, 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 Marcus Costa, pelo motivo de 
falta de condução. Na sequencia convidou ao vereador Raimundo Amorim á 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. Inicialmente o Sr. Presidente destacou o expediente enviado 
pelo Sr. Sandro, professor municipal e justificou o motivo de não aceitar seu pedido, 
convidou ao secretario de Educação Sr. Ertonilson Carvalho a se pronunciar, sendo 
que o mesmo solicitou através de ofício um espaço na sessão para que o mesmo fizesse  
esclarecimentos. Ao se pronunciar o Sr. Ertonilson Carvalho, cumprimentou a todos, 
fez um relato dos temas da pre-conferencia municipais que serão em numero de cinco, 
convidou a todos para participar, assim como também da conferencia no próximo dia 
vinte e cinco (25) de abril no salão paroquial, frisou que o Conselho Municipal de 
Educação está havendo mudança de gestão, disse que vai ser divulgado a conferencia 
e que espera ter bom resultados da mesma e se colocou a disposição dos vereadores 
para que em outra oportunidade possa vim a Casa responder algumas questões. Em 
seguida o Sr. Presidente franqueou o uso da palavra com o tema livre. Com a palavra 
o vereador Raimundo Amorim, informou que o município recebeu uma nova SAMU e 
parabenizou ao prefeito pela conquista. Com a palavra o vereador Denilson Souza, 
parabenizou ao secretario de educação pela conferencia municipal de educação, 
ressaltou que esteve no posto de saúde de Patauateua, onde observou que estão sendo 
atendidos pacientes de São Miguel, salientou sobre o Sistema Único de Saúde SUS, 
disse estar feliz com o andamento da obra da Escola de Patauateua e frisou a fixação 
da placa informativa na mesma. O presidente complementou a fala do vereador, 
ressaltando ser preocupante o fato referente a paciente de São Miguel, visto que o 
município de Inhangapi esta atendendo vários pacientes do referido município, e que 
todo atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a verba vem para o município 
que o cartão foi retirado, ou seja o município de Inhangapi atende esses pacientes mais 
a verba vem para São Miguel e que vai ser preciso sentar e conversar com o prefeito de 
São Miguel e também a secretaria para que se resolva esta questão. Com a palavra o 
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vereador Valdineia Cerqueira, justificou sua ausência na sessão anterior, ressaltou que 
em questão de transporte escolar seria viável a criação do estatuto do transporte 
escolar, para que amenize a situação referente a passageiros, comentou sobre um 
trabalho na PA 460 e pediu para que o secretário de obras possa disponibilizar a patrol 
para que o serviço seja realizado corretamente e pediu ao presidente que possa 
convidar os secretários para que os mesmos possam vim a Casa e disse estar feliz com 
as conquistas do município com uma Samú e também a ambulância para Pernambuco. 
Com a palavra o vereador Mauro Leite, relatou algumas visitas que o mesmo fez nas 
comunidades de sua região, pediu ao presidente que leve ao prefeito o pedido das 
comunidades em questão de iluminação, agradeceu pelos serviços que estão sendo 
feito em Patauateua e pediu ao presidente que convide a comparecer a esta Casa o 
secretário de educação, assim como também a secretária de Assistência Social. O 
presidente usou a palavra para informar de uma notificação no site da Câmara, direito 
de resposta pedindo a gravação da ultima sessão solicitada pelo motorista da 
ambulância de Patauateua, uma vez que seu nome foi citado por um vereador, 
ressaltou que foi repassado para o prefeito o assunto da sessão anterior a respeito de 
transporte escolar, frisou que foi colocado no grupo sobre a questão do médico da UBS 
da cidade e também que o secretario de saúde já tem conhecimento referente a ACS de 
Patauateua e comentou sobre as obras das escolas. Com a palavra o vereador 
Armando Cruz, pediu ao presidente que leve ao secretario de obras sua preocupação 
referente a rua Heráclito Ferreira Gonsalves e também pediu para se ausentar se acaso 
a sessão não termine ás onze horas e se colocou a disposição de todos. Com a palavra 
o vereador Reinaldo Moreira, frisou o convite do secretário de educação e salientou a 
importância da presença do Legislativo. Com a palavra o vereador João Charles, 
ressaltou a importância da presença dos secretários a esta Casa, sugeriu que possa ser 
feito um calendário para que venham um secretario de cada vez a mesma, e frisou que 
nem sempre quando solicitado sua presença trata-se de denuncias e parabenizou a 
gestão pelas obras. Passando-se para Ordem do dia constou em pauta as seguintes 
proposições: Requerimento de nº013/2018, de autoria do vereador Raimundo 
Amorim, solicitando ao prefeito municipal a perfuração de um novo poço para o 
micro sistema de abastecimento de água potável da Vila de Castanhalzinho, uma vez 
que o poço atual da referida comunidade atualmente é insuficiente para tender a 
demanda das famílias que ali residem, sendo o mesmo aprovado 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 contar foi lavrada a presente ata, 
que lida e achada conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, em 18 de 
abril de 2018. 


