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

Aos vinte e seis 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 declarou 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 

presidente convidou a equipe do Conselho Tutelar para fazer o uso da palavra, 

conforme foi solicitado pelo ofício de n°054/2017 de 26 de maio, para prestarem 

informações na presente reunião sobre seus planos de governo frente ao 

Conselho Tutelar de Inhangapi. Na sequência, o vereador Joao Charles se 

reiterou para pedir desculpa as conselheiras pelo seu pronunciamento 

equivocado que fez em plenário sobre o trabalho do Conselho Tutelar. Com a 

palavra a conselheira Sra. Margarete primeiramente apresentou a equipe do 

conselho Tutelar, a gradeceu pela oportunidade de estarem presente na reunião 

e em seguida, fez um breve   esclarecimento do que o conselho pode fazer e o 

que não pode, conforme foi ouvido na gravação,  que foi ressaltado pelo 

vereador Joao Charles na penúltima reunião ordinária a respeito dos trabalhos 

do Conselho tutelar, explicou que o conselho tutelar faz o processo de 

encaminhamento e elabora os relatórios dos casos e comunicou que o conselho 

Tutelar é um órgão selador e não um órgão executor, também usou a palavra 

para fazer  os esclarecimentos sobre a função  do conselho Tutelar a Sra. Vilanir. 

Em seguida, os Pares fizeram perguntas ao Conselho Tutelar e agradeceram 

pelos esclarecimentos. As representantes também agradeceram e solicitou 

parceria dos quais. Após o pronunciamento da equipe do Conselho Tutelar, o 

presidente franqueou a palavra aos Pares com tema livre. O vereador Denilson 

Souza, comunicou aos pares que o no hospital de Inhangapi terá atendimentos 

com os médicos de ginecologista e psiquiatra. O vereador Armando Cruz, 

comentou sobre a importância do reforço que presidente solicitou para 

secretaria de segurança pública   do  estado  conseguir mais uma viatura e 

motos para  dentro do município, onde vai prevenir assalto no município e 

solicitou ao presidente a prestação de contas do quadrimestre da Casa 
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Legislativa. O presidente respondeu ao vereador armando Cruz que já foi 

encaminhado para o tribunal, as suas prestações de contas, está aguardando a 

resposta do tribunal, e que a mesma será colocada no Portal de Transparência. 

O vereador Raimundo Amorim, comentou que recebeu uma denúncia com 

relação a um assalto que ocorreu na noite passada, no ônibus onde seis alunos 

foram assaltados e pediu providencias da policia militar. O vereador Marcus da 

Costa, demonstrou-se satisfeito e agradeceu Sr. Prefeito municipal e ao 

secretário de obra, pela limpeza pública realizada na vila de Pernambuco, como 

também agradeceu o secretario de meio ambiente pela sua participação na 

referida limpeza. O vereador Valdineio Cerqueira, expressou sua insatisfação 

com relação ao desrespeito que está tendo com os vereadores. O vereador João 

Charles, demonstrou-se que errou ao fazer comentário equivocados ao 

Conselho Tutelar. O vereador Reinaldo Moreira e o presidente Dacivaldo 

Ferreira também complementaram sobre assuntos que foram debatidos na 

presente reunião. Passando-se para Ordem do Dia constou em pauta: 

Requerimento de nº45/2017, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, que 

solicita ao Sr. Prefeito municipal, a limpeza do micro sistema de captação e 

distribuição de água potável da vila de Petimandeua. Requerimento de 

nº43/2017, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, solicita a intervenção do 

mesmo prefeito municipal junto a SEDUC requerendo a reforma da Escola 

Estadual de Ensino Médio Agostinho Moraes de Oliveira, no bairro vila nova. 

Requerimento de nº44/2017, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, solicita 

a intervenção do prefeito municipal junto a SEDAP, na pessoa de seu titular, 

Senhor Giovane Queiroz, solicitando-lhe a doação de duas patrulhas mecânicas 

para dar suporte aos pequenos produtores rurais do município de Inhangapi, 

sendo os mesmos aprovados por unanimidade. Não havendo nada a deliberar 

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

achada, conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, 26 de maio 

de 2017.                       


