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ATA DA DECIMA SEGUNDA REUNIAO 
ORDINARIA DO PRIMEIRO PERIODO, DO 
PRIMEIRO ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA 
OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

Aos doze 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 saudou a 

todos os presentes e deu por aberta a presente reunião. 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 Denilson Souza com a palavra, comentou referente a realização 

da limpeza pública na vila Patauateua, salientou que na comunidade 

Catarina aconteceu uma força tarefa, onde envolve vários órgãos, 

inclusive a secretaria de agricultura que esteve presente no local, disse 

ainda que na referida comunidade, através da Prefeitura e do técnico do 

SENAR, Sr. Pedro Barbosa estão   implantando um viveiro de mudas 

para atender a referida comunidade e convidou os vereadores para 

participar do círio de Patauateua. O vereador Raimundo Amorim com a 

palavra comentou e expressou sua indignação em relação à diretora do 

hospital que lhe atendeu mal na unidade, disse ainda que só não 

solicitou o afastamento da diretora, porque o secretário pediu para dar 

mais uma chance a mesma e não levar ao plenário. O vereador Marcus 

da Costa com a palavra, disse ao vereador Raimundo Amorim que ficou 

surpreso, quando disse que a diretora do hospital lhe atendeu mal, 

porque sempre esteve visitando o hospital e foi sempre bem recebido 

pela mesma. O vereador Joao Charles, usou a tribuna para fazer seu 

pronunciamento, em seguida, reivindicou e expressou sua preocupação 

referente à falta de segurança que vem acontecendo no bairro vila nova, 

citou ainda, que na Praça Senhora de Fatima está acontecendo muita 

bagunça nos dias de sexta feira, referiu-se aos tráficos de drogas e 

prostituição de menores no local citado, disse que espera que o conselho 

tutelar volte a agir e volte a trabalhar, era falta de carro, agora já tem 

carro, o problema era aumento no salário, a Câmara na gestão passada 

voto o aumento do salário; disse ainda, que na sua gestão passada junto 
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com a Câmara solicitaram do órgão competente para fazer uma operação 

no bairro Vila Nova. O vereador e Presidente Dacivaldo Ferreira, 

comentou e esclareceu sobre os questionamentos feitos pelo vereador 

Joao Charles e disse que seria feito um ofício solicitando a presença da 

equipe do conselho tutelar para participar da próxima reunião em 

plenário, para prestar informações de seus trabalhos no município. O 

vereador Valdineio Cerqueira, disse ao vereador Joao Charles que 

entendi sua preocupação, pois a sua preocupação é a preocupação de 

cada vereador dessa Casa com referência e especialmente a segurança, 

ressaltou e demonstrou preocupado com o assaltou que ocorreu 

novamente no hospital de Inhangapi, disse ainda, que alguma coisa 

precisa ser feito, se estão fazendo estão muito escondido e estão 

demorando demais, porque não é de hoje essa situação e fez comentários 

com relação à guarda Municipal, dizendo que acredita que não tem outra 

solução por município, enquanto não for criada a guarda municipal. O 

vereador Armando Cruz com a palavra enfatizou sobre a reforma do 

hospital, dizendo que a reforma está ficando bonito, mas a sua 

preocupação sobre a reforma é que os repões do forro não foram 

trocados, com também, não foram trocadas as instalações elétricas e 

pediu para levar ao conhecimento do Gestor Municipal a referida 

situação e comunicou que ainda não foi resolvida a situação do ônibus 

escolar que esta rotando superlotado. O vereador Mauro leite com a 

palavra, agradeceu atual administração pela limpeza pública feita na 

comunidade Patauateua, comentou e reivindicou sobre ausência da 

ambulância do Patauateua e disse ao vereador Joao Charles que a sua 

preocupação é a preocupação de todos, ressaltando que não é só 

Inhangapi essa situação, as agrovilas estão passando por esses momentos 

de turbulência entre os jovens e adolescentes que estão sendo 

massacrado pelas drogas. O vereador e presidente Dacivaldo Ferreira 

retomou a palavra para mencionou e homenageou o dia do gari, disse 

que a homenagem era para todas as pessoas que contribui com o 

município na questão da limpeza e na coleta dos lixos. Passando para 

Ordem do dia constou as seguintes proposição: Em função do vereador 

Joao Charles, que encontrava-se de licença por tempo indeterminado, ter 

reassumido suas funções houve necessidade de altera os membros da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, uma vez que o suplente 

do vereador, Sr. Gilmar que era presidente da mesma foi afastado. Sendo 

que o Presidente Dacivaldo submeteu o nome do vereador Joao Charles 

para presidente da referida Comissão, sendo o mesmo aprovado pelo 

plenário. Projeto de lei n°001/2017-CMI, de autoria do vereador 

Armando Cruz, que dispõe sobre a denominação de via pública, sendo o 

mesmo encaminhando a comissão de Legislação, Justiça e Redação final 
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para devida analise a parecer técnico. Não havendo nada a tratar o 

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

a presente ata que lida e acha conforme será assinada. Câmara Municipal 

de Inhangapi, 19 de maio de 2017. 

           


