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

Aos vinte e três dias do mês de junho 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; 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, declarou aberta a presente reunião e justificou a ausência do 

vereador Mauro Leite. Em seguida, foi lido um texto Bíblico e procedida a 

leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma lida e aprovada sem alteração. 

Na sequência foi lido os expedientes recebidos e franqueado o uso da palavra 

aos Pares, com tema livre. O vereador João Charles com a palavra parabenizou 

o Sr. Vando, pelo belíssimo trabalho social que vem fazendo com as crianças do 

município; demonstrou-se preocupado com inúmeras viagens de carros que 

tem aumentado para Belém, devido a uma atitude que Poder Executivo teve 

que tomar, ressaltou ainda que está sendo complicada a situação das pessoas 

não ter como se deslocar para Belém para realizar suas consultas ou exames; e 

comentou que esteve conversando com deputado Júnior Rage, solicitou ao 

mesmo  uma caçamba de lixo para o município de Inhangapi, como também, 

vai pedir para Câmara fazer um oficio sobre a referida solicitação , onde será 

assinado por todos os vereadores. Denilson Souza com a palavra, comentou que 

esteve procurando a secretaria de saúde, devido os problemas que chega até 

sua pessoa e sobre a demanda de viagem para Belém onde vão para fazer 

exames especializado, por isso foi procurar saber e entender por que estava 

acontecendo isso, ressaltou que o secretario lhe explicou que tem carros sim 

para fazer viagem Belém, mais só que não como atender todas as demandas e o 

mesmo lhe repassou que será comprado mais um carro para atender a referida 

situação, e comentou e informou que já está fazendo nas comunidades o 

mutirão com a equipe da saúde.Com a palavra o vereador Armando cruz, deu 

seus parabéns ao trabalho social que o sr. Vando vem realizando com as 

crianças do município, também comentou sobre a ação que a secretaria de 

saúde está realizando nas comunidades e enfatizou a respeito da demanda de 

viagens para Belém de pacientes e reivindicou sobre a forma que um 

funcionário da secretaria de saúde vem informando as pessoas sobre a questão 

do carro para Belém. Com a palavra o vereador Raimundo Amorim, questionou 

a respeito da situação que a comunidade Cachoeirinha não tem um local 
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apropriado para fazer reuniões e salientou uma reunião com o prefeito junto 

com os nobres vereadores. Com a palavra o vereador Valdineio Cerqueira, 

esclareceu ao vereador Raimundo amorim que a situação que foi citado pelo 

qual é trabalho da comunidade, como associação, igreja e clube, não trabalho do 

município, mais a liderança da comunidade pode solicitar do Poder Executivo 

uma parceria; comentou que esteve com o prefeito tratando sobre a situação da 

PA 420, Rodovia Inhangapi-Pernambuco e salientou ao presidente para 

trabalharem  no segundo semestre as Leis do Município que já estão defasadas. 

Ao retomar a palavra o presidente também complementou os assuntos 

debatidos em plenário, informou que o município receberá duas novas 

ambulâncias, sendo emenda do deputado Milton e a outra do deputado Márcio 

Miranda, comentou sobre um projeto referente ao lixo que a atual 

administração apresentou para o Poder Judiciário, e mencionou a respeito da 

audiência pública que acontecerá no município. Passando-se para ordem do 

dia, contou em pauta: Requerimento de nº047/2017, de autoria do vereador 

Reinaldo Moreira, que sugeri ao Sr. Prefeito municipal, que seja realizado um 

minucioso estudo para verificar a viabilidade da municipalização do ensino 

fundamental do 6º ao 9º ano no município de Inhangapi, o referido 

requerimento foi aprovado. Projeto de Lei nº 01 de 17 de maio de 2017, de 

iniciativa do vereador Armando Cruz, que dispõe sobre a denominação de via 

pública. Inicialmente foi votado a aprovado o Parecer Técnico da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final. Em seguida passou-se para a votação do 

supracitado projeto, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Não havendo 

nada mais a tratar o Sr. Presidente agradeceu pela presença de todos e declarou 

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

achada conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, 23 de junho 

de 2017.  


