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

No dia vinte e nove do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, Ás 09h00 horas, no 
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 mesmas 
lida e aprovada sem alteração. Após foram lidos os expedientes e, ato continuo 
franqueado o uso da palavra com tema livre. Ao fazer uso da palavra o vereador 
Raimundo Amorim, falou sobre a data do festival do açaí, informou aos vereadores de 
sua região que tanto a ambulância de Patauateua quanto o motorista que estiver de 
plantão ficará disponível no Posto de saúde da mesma. Com a palavra o vereador João 
Charles, falou sobre a falta de iluminação pública na Rua Nossa Senhora de Fátima, 
comentou sobre o desperdício de água na caixa d’agua na Praça Nossa Senhora de 
Fátima e pediu a Casa que envie um ofício a COSANPA informando o caso, comentou 
também sobre o gerador de energia elétrica do hospital municipal que não estar 
funcionando. Com a palavra o vereador Denilson Souza, parabenizou ao vereador 
Raimundo Amorim pela atitude referente à ambulância de Patauateua, falou sobre 
uma cerca na propriedade do Sr. Paolo na estrada que liga a Comunidade de Cumarú 
á Patauateua e convidou a todos para participar da reabertura do Ginásio Esportivo 
de Patauateua. Com a palavra o vereador Armando Cruz, complementou a fala do 
vereador João Charles referente ao gerador de energia elétrica do Hospital Municipal 
da cidade e sobre o desperdício de água, disse estar satisfeito com a atitude do prefeito 
referente o festival do açaí e se colocou a disposição de todos para contribuir com o 
mesmo. Com a palavra o vereador Reinaldo Moreira, complementou a fala do 
vereador Armando Cruz referente o festival do açaí, fez suas colocações e destacou a 
postura do Prefeito em reunir com os Pares. Com a palavra o vereador Mauro Leite, 
ressaltou sobre a retirada da noite gospel dos eventos em geral, falou sobre o projeto 
do vereador Reinaldo no município chamado Livres para Adorar, comentou sobre as 
emendas parlamentares, frisou que o mesmo junto ao vereador Armando Cruz 
tiveram participação em algumas conquistas para o município através do Deputado 
Milton Campos. Com a palavra o vereador Marcus Costa, complementou a fala do 
vereador Mauro Leite referente ao deputado Milton Campos, disse que ira visitar as 
comunidades para acompanhar os trabalhos na PA e salientou a respeito do festival 
do açaí. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente complementou a fala de seus Pares 
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referente ao festival do açaí e a reunião com o Prefeito para tratar sobre o evento, 
agradeceu a seus Pares por estar presente na mesma, ressaltou a importância deste 
evento para o município. Passando-se para ordem do dia constou em Pauta as 
seguintes proposições: Requerimento de nº20/2018, de autoria do vereador Reinaldo 
Moreira, que solicita ao Sr. Prefeito Municipal que faça uma indicação junto ao 
Ministério da Saúde e apresente um projeto para a construção de um PSF em ponto 
estratégico para atender as seguintes localidades: Arajó, Ponta de terra, Mata Boa, 
Paraíso e Carirú. Requerimento de nº21/2018, de autoria do vereador Valdineio 
Cerqueira, que solicita ao Sr. Prefeito Municipal, cópia das plantas dos trabalhos 
realizados nas PA 420 e 460, para que possa ser fiscalizada pelos Parlamentares, visto 
que, os mesmos são os verdadeiros fiscais das obras do Município, 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 a presente ata, que lida e achada conforme será assinada. 
Câmara Municipal de Inhangapi em 29 de agosto de 2018.  
 
 
 


