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ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
SEGUNDO PERÍODO, DO PRIMEIRO ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE INHANGAPI, ESTADO DO PARÁ. 

 
Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, em plenário da 
Câmara Municipal de Inhangapi, presente os senhores vereadores: Marcus Reis Silva 
da Costa, 1º secretário; Denilson Souza de Menezes, 2º secretário; Armando Cruz 
Duarte; João Charles Oliveira da Costa; Mauro Leite Pequeno; Reinaldo Viziney Souza 
Moreira e Valdineio Araújo Cerqueira. Na ausência do presidente Dacivaldo Ferreira 
que esteve participando da caminhada em romaria á Nossa Senhora de Nazaré até a 
cidade de Belém, a presente reunião foi conduzida pelo 1º secretário Marcus da Costa, 
também foi justificado a ausência do vereador Raimundo Amorim por motivo de 
saúde. Em seguida foi convidado para compor a Mesa Diretora o vereador Reinaldo 
Moreira. Havendo número legal e na forma regimental o presidente em exercício 
declarou aberta a sessão. Na sequência foi lido um texto bíblico e procedida a leitura 
das atas das sessões anteriores, sendo uma sessão ordinária e duas sessões 
extraordinárias, sendo as mesmas foram aprovadas sem alteração. Após foram lidos 
os expedientes recebidos e franqueado o uso da palavra com o tema livre. Com a 
palavra o vereador João Charles fez comentários referentes ao projeto de nº007/2017 
enviado pela prefeitura que retrata sobre resíduo sólido, propôs que a Casa 
convidasse ao secretário de meio ambiente Sr. Marcos Wilson para uma reunião onde 
o mesmo explicasse melhor o referido projeto, frisou sua passagem na secretaria de 
obras do município como secretário e desejou um feliz Círio a todos. Com a palavra o 
vereador Mauro Leite, saudou a todos, agradeceu a Deus, ressaltou que a Casa vem 
tendo uma grande Parceria, questionou a respeito do sistema de abastecimento de 
água da comunidade de Patauateua, relatou que tem residências que não está 
chegando água e pediu ao presidente em exercício e ao vereador Denilson que levasse 
o fato até o prefeito para que tomasse providencias. Ao usar a palavra o vereador 
Denilson Souza, parabenizou ao prefeito Egilasio, pela passagem do festival do açaí no 
município, fez comentários referentes ao mesmo evento, relatou que o prefeito 
realizou o festival sem que o mesmo prejudicasse o município em suas despesas, 
comentou também referente ao projeto de nº007/2017 enviado pela prefeitura; 
complementou a fala do vereador Mauro Leite, disse que não foi resolvido o problema 
referente a água na comunidade de Patauateua, pelo fato de ter sido a semana do 
festival, onde todos estavam voltado para o evento, e questionou os trabalhos 
realizados nas estradas de Santa Maria ao Arraial do Remédio. Com a palavra o 
vereador Armando Cruz comprimento a todos, pediu ao presidente em exercício que 
se enformasse com o prefeito a respeito da obra no hospital municipal, onde se 
encontra concluída mais ainda não foi inaugurado, questionou a respeito do programa 
da saúde nas comunidades que até o momento está parado, que precisa de resposta 
para comunicar a população, e parabenizou o prefeito municipal pelo evento do 
festival do açaí. Ao usar a palavra o vereador e presidente em exercício Marcus Costa, 
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complementou a fala do vereador Armando, disse que entende sua preocupação 
referente a saúde e que esteve conversando com o secretário de saúde, que mesmo lhe 
informou que em breve será realizado a inauguração do hospital. Com a palavra o 
vereador Valdineio Cerqueira, comentou sobre o projeto nº 007/2017 enviado pela 
prefeitura, frisou que entende a preocupação do vereador João Charles referente ao 
mesmo projeto e propôs para o vereador e sua comissão, se reunisse com o jurídico da 
Casa para estudar melhor o projeto; parabenizou o prefeito municipal pelos trabalhos 
em sua região e também pelo festival do açaí no município; destacou ao vereador 
Mauro referente ao sistema de água, que a comunidade tem que se reunir montar uma 
equipe, uma comissão para resolver o problema, em que todos os usuários paguem 
água e o dinheiro seja usado para resolver nesse tipo de situação e desejou um feliz 
círio a todos. Com a palavra o vereador Reinaldo Moreira, saudou a todos, ressaltou as 
evoluções que o município está tendo, frisou a passagem do festival do açaí, criticou a 
retirada da noite gospel do evento, comentou sobre o projeto nº 007/2017, relatou que 
tem que ser analisado o mesmo e que é muito importante para o município até mesmo 
para gerar emprego e desejou um bom fim de semana a todos. Ao retomar a palavra o 
presidente em exercício Marcus Costa, destacou sua preocupação referente a alunos 
especiais, que necessitam de um auxiliar, disse que o município fornece o auxiliar para 
o aluno mais o governo não tem esse benefício. Passando-se para Ordem do dia 
constou em pauta: Mensagem de nº 007/2017-PMI. Projeto de Lei nº 007/2017, 
iniciativa da Prefeitura Municipal de Inhangapi, que dispõe sobre Consórcio 
Intermunicipal para Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de 
Castanhal, Inhangapi, Santa Isabel do Pará, Santa Maria do Pará e São Francisco do 
Pará-CONCISSS, representados por seus prefeitos. Não havendo mais matéria a 
deliberar o presidente em exercício agradeceu a participação de todos e deu por 
encerrada a sessão. Do que, para constar foi lavrada a presente ata, que lida e achada 
conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, 06 de Outubro de 2017.   


