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ATA DA TERCEIRA REUNIAO ORDINARIA 

DO PRIMEIRO PERÍODO, DO QUARTO ANO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
No dia cinco de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 número 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 dos expedientes foi franqueada a 

palavra com o tema livre. De acordo com o Ofício Circular nº 002/2020-CMI, foi 

convidado para se pronunciar o Pastor Presidente da Igreja Assembleia de Deus 

Sr. Jandro costa, que agradeceu pelo convite do Legislativo, fez suas colocações e 

se colocou a disposição. Após o vereador João Charles solicitou a compreensão 

dos Pares para que o mesmo de retirasse da sessão para resolver assuntos 

pessoais, desta forma foi convidado para compor a Mesa Diretora o vereador 

Valdineio Cerqueira. Ao usar a palavra o vereador Mauro Leite demonstrou-se 

feliz pela presença do Pastor na Casa e ressaltou a união entre Legislativo e 

Executivo, agradeceu ao Executivo pelos serviços realizados em sua região, bem 

como aponte da Comunidade Saudade, a ponte da comunidade Catarina e 

também os serviços na comunidade Cachoeira. Na sequência pronunciou-se o 

Pároco da Igreja Católica do Município Padre André, saudando a todos e frisando 

a continuidade dos trabalhos do Padre Renato e se colocou a disposição. Em 

prosseguimento usou a palavra o vereador Denílson Souza, desejou boas vindas 

ao Pastor e ao Padre se colocando a disposição dos mesmos, em seguida 

agradeceu ao líder do governo e a todos pelo apoio, informou sobre o inicio de 

limpeza pública em Patauateua, assim como também os reparos na referida vila, 

destacou o serviço de reforma da ponte da comunidade Catarina agradecendo 

pelo mesmo, por fim, frisou a entrega de mudas do horto Municipal e o retorno 

das atividades do Crás para jovens no Patauateua. A vereadora Selma pereira, 

complementou a fala do vereador Denílson em relação ao Crás no Patauateua, 

parabenizou a Secretaria de Assistência Social sr. Lídia Piedade pelo Projeto 
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criança feliz, parabenizou também o Secretario de Agricultura pelo evento de 

entrega de mudas. O vereador Armando Cruz usou a tribuna, agradeceu ao 

Pároco e ao Pastor pela presença na Casa, comentou sobre o evento de entrega de 

mudas e a questão da organização em relação as mudas saírem do Município, em 

seguida informou que me relação ao transporte escolar do Estado, frisando que a 

Secretária Estadual de Educação Sra. Leila Freire entregou o cargo e que o Sr. 

Parcival Chefe da Casa Civil está conduzindo a referida secretaria, em seguida 

falou sobre a falta de material no Hospital Municipal, assim como também no PSF 

do Bairro Vila Nova que está sem material para curativos, pediu informações 

sobre o fato, por fim, frisou os eventos que participou da Escola Estadual 

Agostinho Moraes e da Escola Municipal Aristides Santa Rosa. O vereador Marcus 

Costa destacou o evento do horto município  e comentou sobre a entrega das 

mudas, agradeceu e comentou sobre a colação de grau da Escola Gleba 

Pernambuco frisando sua fala no mesmo, falou sobre a reforma da referida escola 

que se iniciará, ressaltou sobre a questão do transporte escolar e sua solicitação a 

SEDUC que até o momento não foi atendido, disse estar esperando uma resposta 

do Ministério Público, por fim, falou sobre a questão de falta de remédio e 

materiais na área da saúde explicando o fato ocorrido referente a compra dos 

mesmos. O vereador Dacivaldo Ferreira usou a tribuna, desejou boas vindas ao 

padre André, assim como também ao Pastor Jandro, frisou que todas as demandas 

o mesmo leva ao Prefeito e que a maioria dos problemas são solucionados, 

agradeceu a presença dos pares no evento de entrega de mudas e fez um relato do 

mesmo, em relação a fala do vereador Armando Cruz disse que irá a Secretaria de 

Saúde buscar informações referente ao fato, em seguida, informou sobre a situação 

das aulas Estaduais e que participou de uma reunião, fez um relato da mesma e 

apresentou  ata da referida reunião, disse que as aulas estriam prevista para se 

iniciar conforme a referida ata para o dia primeiro, mais não iniciou, e que 

aguardaria a próxima semana para que tome providencias, por fim, relatou um 

ofício encaminhado à Secretaria de Assistência Social, a qual foi solicitado cestas 

básicas para as comunidades quilombolas frisando que foi atendido seu pedido e 

que a fundação Palmares irá beneficiar mais de trezentas famílias que receberão as 

referidas  cestas. O vereador Valdineio Cerqueira parabenizou a Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus pelo novo líder, assim como também a Igreja Católica, 

frisando a fala dos mesmos, destacou o trabalho do padre Renato como um grande 

líder afirmando que o mesmo trabalhava com amor, em seguida parabenizou o 

Secretário de Agricultura e disse esperar que sua comunidade seja contemplada 

no verão com os serviços realizados pelos tratores da mesma. Passando-se para 

ordem do dia constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento de nº 

002/2020, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito 
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Municipal, que estude as possibilidades de implantar uma sala de informática nas 

Escolas Polos das Comunidades Arajó, Patauateua, Pernambuco e Itaboca, para 

melhoria educacional dos alunos da zona rural do nosso Município, visto que, o 

conhecimento na área de informática e importante para o futuro dos quais, sendo 

este lido, debatido e provado 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 05 de 

fevereiro de 2020. Em tempo onde está escrito dia primeiro, escreve-se dia três.   

 

 


