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

Aos vinte dias do mês de junho 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 à chamada havendo numero 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 com alteração. Após foram lidos os expedientes. Na sequencia o Sr. 
Presidente informou a todos os presentes a respeito do projeto de lei nº003/2018. Em 
seguida convidou ao secretario de saúde Sr. Celso Leite, para se pronunciar. O Sr. 
Secretario usou a tribuna e fez um breve relato de seus trabalhos e conquistas junto á 
sua equipe na área da saúde no município, dentre seus relatos foi ressaltado o recurso 
para a reforma da segunda parte do hospital municipal, valores em repasse para 
manter o atendimento, informou que os recursos para a saúde do município segundo 
o Ministério Público não serão mais cortados e os projetos em que estão empenhados 
para melhoria na saúde pública municipal. Na sequencia os vereadores fizeram 
questionamentos e foram unânimos em agradecimentos ao secretário por comparecer 
na Casa. Em seguida foi franqueado o uso da palavra com o tema livre. Ao fazer uso 
da palavra o vereador João Charles, comentou a respeito do projeto de nº 003/2018, 
relatou que pediu ajuda para analisar o projeto, agradeceu ao vereador Reinaldo 
Moreira pelo apoio na análise e os demais Pares, disse que sua comissão não irá 
assinar o parecer de um projeto que prejudique os servidores público municipal e que 
os servidores terão a informação de quando o projeto será votado. Com a palavra o 
vereador Armando Cruz, pediu ao presidente que busque informações referentes a 
uma funcionaria da escola de livramento qual a função da mesma, visto que seu nome 
não consta na folha da educação, e disse estar a disposição para defender os direitos 
dos servidores municipais. Com a palavra o vereador Mauro Leite comentou sobre 
falta de iluminação pública em Cachoeirinha e outras localidades do polo de 
Patauateua, relatou que fez uma visita e constatou que no ramal do Sr. Ivo realmente 
esta precisando de reposição de quatro lâmpadas que estão queimadas, ressaltou que 
a respeito da ponte da saudade pediu para que possam fazer um trabalho na mesma 
para prevenir algum tipo de acidente. Com a palavra o vereador Marcus Costa, falou 
sobre a presença da plateia, comentou sobre o projeto de nº003/2018, disse que não se 
trata só sobre direitos aos servidores como também de deveres e que será modificado 



ESTADO DO PARA  

CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

CNPJ: 34.824.094/0001-35  
 

 Av. Ernane Lameira, 377 – Fone: (91) 3809-1145 – CEP: 68.770-000 – Inhangapi – Pará/www.cminhangapi.pa.gov.br 

E-mail: camara_inh@hotmail.com 

 

 

e votado para que não prejudique o funcionalismo no município. Com a palavra o 
vereador Reinaldo Moreira, frisou sua postura diante do projeto de nº003/2018, 
agradeceu ao vereador João Charles e aos demais Pares pela confiança em analisar o 
mesmo, falou sobre os artigos que foi detectado mudanças prejudiciais aos 
funcionários, pediu ao presidente que possa reunir com a categoria quando o projeto 
for tramitar e se colocou a disposição. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente 
complementou a fala do vereador Mauro Leite explicando a respeito do projeto 
referente a iluminação pública e as formas que estão buscando para que o repasse seja 
feito pela Rede Celpa, comentou também sobre o projeto de n°003/2018 se colocou a 
disposição para se reunir com a categoria disse que serão informados quando o 
projeto tramitar na Casa. Não havendo mais matéria para deliberar o Sr. Presidente 
agradeceu pelam 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 20 de junho de 2018. 
 


