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ATA DA SEXTA REUNIAO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERIODO, DO TERCEIRO ANO 

LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
  
No dia vinte e sete de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, Ás 09h00min, no 

plenário da Câmara Municipal, estiveram presentes os Senhores: Raimundo 

Moura Amorim, Presidente; Dacivaldo Ferreira dos Santos, 1º Secretario; João 

Charles Oliveira da Costa, 2º Secretario; Armando Cruz Duarte; Denílson Souza 

de Menezes; Marcus Reis Silva da Costa; Mauro Leite Pequeno e Reinaldo 

Viziney Souza Moreira. Prosseguida a chamada havendo numero legal o Sr. 

Presidente na forma regimental declarou aberta a presente reunião, e justificou a 

ausência do vereador Valdineio Cerqueira, por motivos pessoais. Em seguida foi 

lido um texto bíblico e procedida a leitura da ata da sessão anterior, sendo a 

mesma aprovada com alteração. Após a leitura dos expedientes foi franqueado o 

uso da palavra com o tema livre. Ao fazer uso da palavra o vereador Marcus Costa 

agradeceu a Secretaria de Saúde pelo inicio da reforma do posto de saúde de 

Pernambuco, ressaltou sobre a crise e frisando a questão dos cortes de recursos 

federais para os Municípios e destacou a situação da educação. Com a palavra o 

vereador João Charles, disse que irá aguardar os documentos chegar a Casa 

referente à Educação, disse que houve falta de atenção na gestão passada 

juntamente com a Casa refrente ao PCCR, e comentou sobre a Lei do silencio, 

frisando que a mesma possa ser enviada para as autoridades competentes. Com a 

palavra o vereador Denílson Souza, justificou sua ausência nas sessões anteriores, 

também comentou sobre a Lei de silencio, pediu ao presidente apoio para resolver 

um problema de tubulação na comunidade Maracanã, limpeza nas caixas d’água 

de sua região, serviços de limpeza nas comunidades Cumaru e Patauateua e 

também a retirada de uma caixa d’água desativada, por fim, ressaltou sobre a 

reunião que o mesmo participou com o executivo referente à educação no 

Município. Com a palavra o vereador Mauro Leite, questionou a ausência do 

Secretario de Educação Ertonílson Carvalho na Casa, comentou sobre o 

fechamento de escolas, disse que o povo está indignado com esta situação. Com a 

palavra o vereador Armando Cruz, comentou sobre concurso público, frisando a 

questão dos funcionários contratados de dois mil e dezoito da Secretaria de 

Educação, questionou a ausência do Secretário na sessão, ressaltou sobre a questão 

do fechamento de escolas e os gastos referentes a este fato, e falou sobre o 

expediente refrente ao projeto do Sr. Vando chamado Castelle Social Clube e 
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convidou seus pares para conhecer o mesmo. Com a palavra o vereador Reinaldo 

Moreira, comentou sobre a crise Nacional e a reforma da previdência, também 

comentou sobre o PCCR, disse que não foi o referido que prejudicou o Município e 

sim o concurso público anterior com a contratação de novos professores e frisou 

que já está elaborada uma proposta para o Governo, disse ter que haver diálogo. 

Com a palavra o vereador Dacivaldo Ferreira destacou a fala do vereador 

Reinaldo, frisando a transparência, comentou sobre a gestão passada, frisou a 

questão da falta de planejamento anterior da secretaria de educação, destacou seu 

posicionamento referente ao fechamento das Escolas, e salientou sobre o 

expediente citado pelo vereador Armando Cruz. Passando-se para ordem do dia 

constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento de nº009/2019, de 

autoria do vereador Mauro Leite, que solicita ao prefeito Municipal, que através 

da Secretaria de Obras seja construído uma sede para funcionamento do PET na 

Vila de Patauateua, uma vez que, o referido programa funciona no vestiário do 

ginásio esportivo da Comunidade. Requerimento de nº 010/2019, de autoria do 

vereador Mauro Leite, que solicita ao Prefeito Municipal, que através da Secretaria 

de Assistência Social seja estabelecido as atividades do CRAS na Vila Patauateua, 

para que a população da região possa fazer parte do mesmo, sendo os mesmo 

lidos e aprovados por unanimidade. Projeto de Lei Nº 002/2019, de 25 de fevereiro 

de 2019, iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a fiscalização 

no Município pela Secretaria de Meio Ambiente no Município de Inhangapi/PA, 

sendo este lido e encaminhado para a Comissão de Fiscalização Financeira, 

Orçamentária e de Apoio Administrativo, para devida análise e parecer técnico.  

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 27 de fevereiro de 2019. Em tempo onde esta escrito 

posicionamento na fala do vereador Dacivaldo escreve-se, o mesmo usou a tribuna 

e destacou seu posicionamento contra o fechamento das Escolas.  

 


