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ATA DA SEXTA REUNIAO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERIODO, DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL 

DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
Aos vinte e quatro 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; 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. Em seguida, foi lido um texto 

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

com alterações. Após a leitura do expediente recebido, o presidente convidou o 

representante da EMATER de Inhangapi, mesmo expos mais informações sobre o 

convite recebido na Casa relacionado ao 1° encontro Cadeia Produtora da Mandioca. 

Em seguida, foi franqueada a palavra com tema livre aos Pares. Com a palavra o 

vereador Armando Cruz, agradeceu e demonstrou satisfeito com presença dos 

munícipes no plenário. Com a palavra o vereador Mauro Leite, disse que este muito 

pensativo a respeito de muitas coisas que vem acontecendo e que precisam tomar 

algumas decisões para que a coisa não desande, relatou que alguns moradores e 

servidores públicos estão demonstrando medo na comunidade Patauateua para 

novamente fazer uma limpeza comunitária na mesma e reivindicou sobre a falta de um 

vigilante noturno na UBS da comunidade Patauateua. Com a palavra o vereador 

Raimundo Amorim, saudou a todo o presente e mencionou a importância da união para 

que o Poder Legislativo e o Poder Executivo não sejam criticados. Com a palavra o 

vereador Marcus da Costa, agradeceu pela presença do vereador Ivan das Macedo e aos 

demais que estiveram presentes na reunião, complementou a falar do vereador Mauro 

leite referente a situação na comunidade Patauateua, destacou que a comunidade quando 

ela que algo para si, ela tem que olha com outros olhos não esperar realmente só do 

Poder público e que precisa ser colocado nas reuniões da qual, e ressaltou alguns 

trabalhos realizados com a comunidade Pernambuco.  Com a palavra o vereador 

Denilson Souza, saudou a todos os presentes, comentou sobre a realização de  plantios 

de viveiro de mudas na comunidade Maracanã, disse que a referida plantação  esta tento 

parceria da Prefeitura Municipal, SENA, Sindicado dos Trabalhado Rural e EMATER, 

referiu-se também sobre a questão que foi relatado pelo vereador Mauro Leite em 

relação a comunidade Patauateua, disse que acredita que o Poder Executivo não iria 

convencer a comunidade a não realizar trabalhos na qual e ficou à disposição para 

resolver a referida questão. Com a palavra o Presidente Dacivaldo Ferreira, comentou 

que esteve junto com várias autoridades participando de uma audiência, onde o assunto 
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foi sobre segurança pública, realizada na Câmara municípal de Castanhal, notificou que 

brevemente o município ganhará duas viaturas motocicleta, uma viatura caminhonete 

para polícia militar e que será reformado a delegacia de Inhangapi e disse ao vereador 

Mauro Leite que desconheci da parte do prefeito com o tipo de pressão com os 

funcionários ou qualquer pessoa daquela comunidade, a situação que foi relatada pelo 

qual. Passando-se para Ondem do Dia constou as seguintes proposições: Requerimento 

de nº24, de autoria do vereador Reinaldo Moreira; requer do Sr. prefeito Municipal, a 

viabilize junto a secretaria responsável, a construção de Micro de capacitação e 

distribuição de água potável na comunidade de Carirú. Requerimento de nº45, de 

autoria do vereador Mauro Leite, solicita ao Sr. prefeito municipal, que viabilize junto a 

secretaria responsável, a construção de um micro sistema de capacitação e distribuição 

de água potável no povoado da Tia Preta, para atender trinta famílias residente na  

referida comunidade. Requerimento de nº27, de autoria do vereador Mauro Leite, 

solicita ao Sr. prefeito municipal, a construção de uma praça de lazer na Vila de 

Cachoeirinha. Requerimento de nº28, de autoria do vereador Mauro Leite, solicita ao Sr. 

senhor prefeito municipal, a revitalização do Ginásio Poliesportivo Tia Paula, da vila de 

Patauateua, incluindo banheiros, refletores, bebedouro e iluminarias do entorno. 

Requerimento de nº29, de autoria do vereador Armando Cruz, que solicita ao Sr. 

Prefeito municipal, que sejam realizados serviços de revisão geral do grupo gerador de 

energia elétrica, de emergência do hospital Municipal, para que o mesmo possa ser 

acionado durante uma queda ou falta de energia, interrompendo assim serviços 

essências. Requerimento de nº30, de autoria do vereador armando Cruz, solicita ao Sr. 

Prefeito municipal, a atualização do site Portal da Transparência da Prefeitura 

Municipal de Inhangapi. Requerimento de nº31, de autoria do vereador Armando Cruz, 

que solicita do Sr. Prefeito municipal, pavimentação asfáltica e conclusão dos serviços 

de meio-fio da Travessa Benedito Miguel de Souza, bairro Vila Nova. Os referidos 

requerimentos foram discutidos e aprovados por unanimidade. Não havendo matéria 

para deliberar o Presidente declarou encerrada a sessão. Do que, para constar, foi 

lavrada a presente ata, que lida e achada conforme será assinada. Câmara Municipal de 

Inhangapi, 24 de março de 2017.  

 

 

 

 

 

  


