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ATA DA DECIMA REUNIAO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERIODO, DO TERCEIRO ANO 

LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia três de abril 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; Selma Maria Pereira da Costa e Valdineio Araújo 

Cerqueira. Prosseguida a 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 aprovada sem alteração. 

Após a leitura do expediente, foi franqueado o uso da palavra com o tema livre. Ao fazer 

uso da palavra o vereador Mauro Leite, desejou sentimentos aos familiares do Sr. João 

Paulo Saraiva, agradeceu pelo serviço de limpeza em Patauateua, frisou sua preocupação 

em relação ao lixo domestico na mesma vila com a retirada dos tambores e também uma 

vala na Rodovia que dá acesso a Comunidade Cachoeira, ressaltou o impasse na área da 

agricultura do Município e destacou o anseio do povo, por fim, parabenizou a vereadora 

Selma Maria pelo retorno ao Legislativo. Com a palavra o vereador Denílson Souza, 

desejou boas vindas à vereadora Selma Maria e parabenizou o ex-vereador Reinaldo 

Moreira, fez perguntas em relação ao início das aulas Estaduais no Município, frisou uma 

manifestação que estava ocorrendo em relação à obra da Escola Antonio Marçal, sugeriu 

que a Casa faça um oficio a SEDUC solicitando uma cópia do contrato referente ao 

transporte escolar, em seguida ressaltou sobre a limpeza nas Vilas de sua região e 

agradeceu ao prefeito e ao Secretario de obras pelo mesmo, e salientou sobre os serviços 

que estão sendo realizados nos sistemas de abastecimento de água nas Comunidades. 

Com a palavra o vereador Armando Cruz, complementou a fala do vereador Mauro Leite, 

relatando que sempre se posicionou contra a questão dos tambores de lixo, mais frisou 

que precisa de uma orientação para que os moradores cuidem de seu lixo até a retirada 

pelo carro do lixo, em relação ao SETRAN disse que as informações que o mesmo 

repassou conforme informado pelo Diretor do mesmo, e que em relação ao diretor da 8ª 

URI o mesmo está tomando providencia para que se iniciem as aulas Estaduais, desejou 

boas vindas à vereadora Selma Maria, e comentou sobre a situação dos ribeirinhos no 

Município. Com a palavra o vereador João Charles, destacou a presença de seu filho na 

plateia, também desejou boas vindas à vereadora Selma, parabenizou a Secretaria de 

obras pela operação tapa buraco, falou sobre obras Estaduais, tal como a reforma da 

Escola Antonio Marçal, destacou a área da saúde no Município, frisando o numero de 

atendimento no mês de março. Com a palavra o vereador Dacivaldo ferreira, usou a 

tribuna para se pronunciar e parabenizou a vereadora Selma pelo retorna a Casa, 
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questionou a texto do expediente enviado ao presidente da Casa pelo Sargento da PM 

Domiciano do destacamento de Pernambuco, em seguida, sugeriu que os Pares se reúnem 

para ir a SEDUC em busca de soluções para o inicio das aulas, assim como também em 

relação ao transporte escolar, agradeceu ao Prefeito pelo serviço nas vicinais e limpezas 

nas Vilas, destacou novamente sua preocupação em relação aos ribeirinhos, destacou o 

papel do vereador e disse que sempre defenderá os direitos da sociedade, e ressaltou 

sobre o feriado no Município no dia cinco de abril dia do padroeiro São Vicente Ferré. 

Com a palavra o vereador Marcus Costa, desejou boas vindas à vereadora Selma e 

também agradeceu ao ex-vereador Reinaldo, complementou a fala dos demais em relação 

ás aulas estaduais, agradeceu ao Prefeito pela resposta referente ás ampliações nos 

sistemas de abastecimento de água, falou sobre o expediente citado pelo vereador 

Dacivaldo e parabenizou a policia de Pernambuco pela iniciativa, disse que este fato seria 

de responsabilidade do Conselho Tutelar, e que precisa ser realizada mais palestra nas 

comunidades, informou que será feita a reposição de lâmpadas queimadas, por fim, falou 

sobre a opção dos pais de alguns alunos que optaram pela nucleação no Município. Com a 

palavra o vereador Valdineio Cerqueira, desejou pêsames as famílias do Sr. João Paulo e 

também do Sr. Lazaro, em relação ao transporte escolar, disse que de fato os Pares possam 

se unir para ir a SEDUC, salientou sobre o lixo da população e disse que espera uma ação 

da Secretaria de Meio Ambiente para conscientizar a população, falou sobre a reunião que 

ocorrerá em Pernambuco e os benefícios que estão buscando. Com a palavra a vereadora 

Selma Maria, desatacou sua satisfação em fazer parte do Poder Legislativo, agradeceu ao 

ex-vereador Reinaldo pelo trabalho na Casa, disse estar disposta a somar como 

representante e se colocou a disposição de todos. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente , 

desejou boas vindas a vereadora Selma Maria, parabenizou o ex-vereador Reinaldo, 

demonstrou-se triste pelo falecimento do jornalista João Paulo Saraiva e apresentou a 

nova funcionaria do Poder Legislativo Sra. Shara Ribeiro, e parabenizou o Prefeito pelos 

trabalhos nas comunidades.  Em seguida foi sugerido uma sessão solene para 

homenagear os ex-funcionários da Casa Sr. Albina Gusmão e Prof. Francisco. 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 03 de abril de 

2019 

 

 

 


