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ATA DA QUINTA REUNIAO ORDINARIA 

DO PRIMEIRO PERIODO, DO PRIMEIRO 

ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL 

DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 09 horas, em 

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

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

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

Mauro Leite Pequeno; Valdineio Araújo Cerqueira, Gilmar Pantoja Gomes e 

Reinaldo Viziney Souza Moreira. Havendo número legal e na forma Regimental foi 

declarada aberta a presente reunião, sob a condução do Presidente Sr. Dacivaldo 

Ferreira, que justificou ausência do vereador Raimundo Amorim. Em seguida, foi lido 

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

aprovada. Na sequência, foi lido expediente recebido e expedito e franqueado o uso da 

palavra com tema livre.  Iniciando a palavra o vereador Mauro Leite, agradeceu pelo 

problema solucionado do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Bandeira 

Branca; ressaltou a respeito das más condições que a PA 420 se encontra e solicitou ao 

Gestor Municipal a recuperação da qual. Usou a palavra vereador Denilson Souza, que 

complementou a fala do vereador Mauro Leite, referente a situação da PA 420, disse 

que já levou ao conhecimento do Prefeito Municipal a referida situação e agradeceu a 

atual administração pela limpeza feita nas agrovilas. O vereador Armando Cruz 

comentou e expos sua preocupação com relação aos transportes escolares que até o 

momento não tinha informações quando iria começa seu trajeto, pediu ao presidente se 

tinha alguma informação sobre a questão do transporte escolar, caso o mesmo soubesse 

algo. O vereador Marcus da Costa frisou sobre a questão dos transportes escolar, disse 

ao vereador Armando Cruz que esteve com o prefeito, tratando da referida situação e 

que de acordo o que o prefeito lhe repassou que uma empresa ganhou a licitação, mais 

houve um impasse com outras empresas, mas já iria resolver a situação pelo período da 

tarde. O Presidente Dacivaldo, complementou sobre os assuntos debatidos no plenário, 

com relação à situação da PA 420, disse aos seus Pares que na próxima semana irá até o 

SETRAN-Secretaria de Estado do Transporte, junto com os vereadores Marcus da 

Costa e Denilson Souza para reforça o pedido que o município solicitou para referida 

secretaria. Passando-se para Ordem do Dia, constaram em pauta as seguintes 

proposições: Requerimento n°017, de autoria do vereador Armando Cruz, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal e havendo previsibilidade de dotação orçamentária a construção de 

um Posto de Saúde na Vila de Livramento. Requerimento n°018, de autoria do vereador 

Marcus da Costa, que solicita ao Sr. Prefeito Municipal junto a Secretaria Municipal de 

obras, a construção de uma capela e a iluminação do Cemitério Público da Vila de 

Pernambuco. Requerimento n°019, de autoria do vereador Valdineio Cerqueira, solicita 
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ao Sr. Prefeito Municipal, para que através da Secretaria Municipal de Obras mande 

colocar placas de identificação de ruas da cidade. Requerimento nº20, de autoria do 

vereador Valdineio Cerqueira, solicita ao Sr. Prefeito municipal, para que deste através 

da secretaria municipal de obras construa um trapiche no porto da vila de Boa Vista e 

um deposito, para que os usuários do porto armazenem suas mercadorias. Requerimento 

de nº21, de autoria conjunta dos vereadores Valdineio Cerqueira e Marcus da Costa, 

solicita ao Sr. Prefeito municipal informações junto a secretaria de obras do Estado do 

Pará, qual foi a empresa responsável pela construção da praça da Vila de Pernambuco, 

porque a mesma não foi concluída, e se, possível, a conclusão da citada praça. 

Requerimento de nº22, de autoria do vereador Marcus da Costa, solicita ao Sr. Prefeito 

municipal que junto a secretaria municipal de obras, mande fazer uma operação tapa 

buracos ao longo de toda rua principal da vila Pernambuco, que se encontra totalmente 

cheia de buracos, o que só tente a aumentar com as fortes chuvas do nosso inverno 

amazônico. Requerimento nº 23, de autoria do vereador Denilson Souza, solicita ao Sr. 

Prefeito municipal a reforma do posto policial da vila de Patauateua. Os mesmos não 

houve restrição e foram aprovados por unanimidade. Proposta de emenda da Lei 

Orgânica nº001/2017, de iniciativa do vereador Dacivaldo Ferreira dos Santos, que 

altera a artigo 56 e cria o parágrafo único, regulamentando a instalação e o 

funcionamento da Câmara Municipal. Inicialmente foi votado e aprovado Parecer 

Técnico da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final. Em seguida, passou-se a 

votação da supracitada proposta, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Não 

havendo matéria a deliberar o presidente agradeceu a participação de todos e deu por 

encerrada a sessão. Do que, para contar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada 

conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi 17 de março de 2017.    

 

 

 

 

 

  


