
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 

 

 

ATA DA DECIMA REUNIAO ORDINARIA 

DO PRIMEIRO PERIODO, DO PRIMEIRO 

ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às 09:00 horas, em 

plenário da Câmara Municipal, presentes os Senhores vereadores: Dacivaldo Ferreira 

dos Santos, Presidente; Marcus Reis Silva da Costa, 1° Secretário; Denílson Souza 

de Menezes, 2° Secretário; Armando Cruz Duarte; Raimundo Moura Amorim; 

Mauro Leite Pequeno; Joao Charles Oliveira da Costa; Reinaldo Viziney Souza 

Moreira e Valdineio Araújo Cerqueira. Procedida a Chamada, havendo número legal 

e na forma regimental o Sr. Presidente deu por aberta a presente reunião e saudou o 

vereador Joao Charles referiu-se ao seu retorno na Casa Legislativa, o mesmo esteve a 

afastado para exercer o cargo como secretário municipal de obras. Em seguida, foi lido 

um texto Bíblico e procedida a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma lida e 

aprovada. Na sequência, foram lidos os expedientes recebidos e franqueado o uso da 

palavra com tema livre. O vereador Mauro Leite com a palavra deu boas-vindas ao 

vereador Joao Charles e perguntou ao presidente se tinha alguma resposta sobre o 

ônibus que conduz os alunos da vila Patauateua ou não, porque são cento e vinte e seis 

alunos que estão sendo transportado no referido ônibus. O vereador Joao Charles, 

saudou a todos os presentes, em seguida, usou a tribuna para fazer seu pronunciamento, 

e fez um breve pronunciamento a respeito de sua experiência como secretário de obras, 

pediu desculpa a seu suplente por solicita seu lugar; falou das dificuldades que atual 

administração vem tendo na sua gestão; ressaltou que estará à disposição de seus 

colegas de plenários e dos munícipes. O vereador Raimundo Amorim, também 

mencionou sobre a situação do transporte escolar que rodar para comunidade 

Patauateua, disse que o mesmo vem quebrando direto por esta Super lotado, por isso, o 

ônibus não aguenta e, solicitou ao gestor municipal mais um transporte para conduzir os 

alunos e; questionou a respeito das pessoas que divulgaram nas redes sociais 

informações falsas sobre o município. O vereador Armando Cruz, deu boas vindas ao 

vereador Joao Charles, e comentou que está ficando preocupante sobre a falta de 

iluminação pública em algumas ruas do município. O vereador Denilson Souza, 

informou que esteve com a diretora Norma Celia tratando sobre o assunto do transporte 

escolar que vem sendo lotado por alunos no turno da tarde, falou que a mesma fará uma 

relação de quantos alunos estão sendo conduzido no referido transporte para levar ao 

conhecimento do Gestor Municipal; comentou sobre uma negociação que o banco da 

Amazônia vem fazendo com o município que está inadimplente, na sequência, solicitou 

ao Presidente que desse espaço na próxima sessão  para os técnico da EMATER ou da 

Secretaria de Agricultura para explicar o referido assunto. O vereador Valdineio 

Cerqueira, novamente reiterou sobre a sua preocupação com a PA 420, no trecho da 

comunidade paraibano e, que a situação vem ficando cada vez mais difícil e; também 

desejou boas-vindas ao vereador Joao Charles. O vereador e presidente Dacivaldo 

Ferreira, deu uma boa notícia para a Secretária de Agricultura e aos Pares de que o 

Gestor municipal já assinou um convênio junto com EMATER para dar suporte na área 

da agricultura, em seguida, o mesmo fez comentários e complementou sobre assuntos 
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que foi questionado em plenário referente a situação da segurança pública no município, 

em relação à superlotação do transporte escolar e sobre a iluminação pública e entre 

outros. Passando para Ordem do Dia, constou em pauta. Portaria de n°05/2017, o 

presidente no uso de suas atribuições legais. Reconduziu ao cargo de vereador titular, 

conforme o requerimento deferido em 2 de maio de 2017, para cumprir normas 

constitucionais vigentes ao Sr. Joao Charles de Oliveira da Costa. Requerimento 

n°38/2017, de autoria do vereador Raimundo Amorim, solicita ao Sr. Prefeito 

municipal, a designação de um local próprio coberto para estacionar e guardar a 

ambulância que atende a uni9dade básica de saúde da vila de Patauateua. Requerimento 

verbal do vereador Dacivaldo Ferreira, solicita ao Sr. Prefeito municipal junto a 

secretaria responsável, a reposição das tampas das caixas de eletricidade que estão 

expostas na praça Nossa Senhora de Fátima, no bairro Vila Nova, como também, seja 

pedido ao SETRAN para providenciar um serviço tapa buraco na PA 136, no perímetro 

do km 09 ao km 01. Submetidos a apreciação ambos requerimentos foram aprovados. 

Não havendo nada mais a tratar o Sr. Presidente 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, 05 de maio de 2017.                              


