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CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

                                                       CNPJ: 34.824.094/0001-35 

 

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

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, ás 09 horas em 
plenário da Câmara Municipal de Inhangapi, presente os senhores vereadores: 
Dacivaldo Ferreira Dos Santos, presidente; Marcus Reis Silva da Costa, 1º secretário; 
Denilson Souza de Menezes, 2º secretário; Armando Cruz Duarte; João Charles 
Oliveira da Costa; Raimundo Moura Amorim; Mauro Leite Pequeno; Reinaldo Viziney 
Souza Moreira e Valdineio Araújo Cerqueira. Procedida a chamada havendo número 
legal o Sr. Presidente na forma regimental declarou aberta a presente reunião. Na 
sequencia foi lido um texto bíblico e procedida a leitura da ata da sessão anterior, 
sendo a mesma lida e aprovada sem alteração. Após, não havendo expediente 
recebido, o presidente convidou o coordenador do IBGE com sede em Castanhal Prof. 
Reinaldo; o mesmo expos informações sobre o senso IBGE e respondeu a algumas 
perguntas feita pela Casa. Em seguida foi franqueado o uso da palavra com o tema 
livre aos Pares. Ao usar a palavra o presidente Dacivaldo Ferreira, destacou a respeito 
de sua visita junto a algumas autoridades no centro de monitoramento da cidade, 
relatou que o mesmo e de suma importância para a segurança no município e 
comunicou que a inauguração da urgência e emergência do hospital municipal foi 
adiada por motivo de várias autoridades não estarem presentes. Com a palavra o 
vereador Raimundo Amorim, relatou que a comunidade de Patauateua encontra-se 
em estado de calamidade, onde falta limpeza, iluminação pública, vigilantes e também 
reivindicou a respeito da ponte da mesma comunidade que encontra-se em más 
condições. Com a palavra o vereador Mauro Leite, afirmou que entende que o país 
vem sofrendo uma crise muito grande e que isso recai para os pequenos municípios, 
frisou que a vila de Patauateua precisa de várias melhorias, entre elas iluminação 
pública, vigilantes e abastecimento de água, parabenizou a atual gestão pelos avanços 
na educação e agradeceu pelos trabalhos nas ruas de sua comunidade mais 
comunicou que o trabalho não foi concluído. Com a palavra o vereador Denilson 
Souza, justificou sua ausência na sessão passada, frisou que esteve em uma conversa 
com o prefeito e o mesmo lhe informou no momento ser impossível resolver a situação 
de iluminação pública, citou algumas melhorias que houve nas comunidades de sua 
região, agradeceu ao prefeito pelo dia 12 de outubro dia das crianças onde o mesmo 
distribuiu brinquedos para as crianças de sua região e comentou também referente a 
visita no centro de monitoramento e no hospital municipal. Ao usar a palavra o 
vereador Armando Cruz, saudou a todos os presentes, frisou o convite que recebeu 
para de uma novena do círio de Arraial do remédio e fez um pedido para o presidente 
que levasse ao executivo o pedido da comunidade para a troca de algumas lâmpadas 
na mesma, comentou sobre o centro de monitoramento, e parabenizou pela reforma 
da urgência e emergência do hospital municipal. Com a palavra o vereador João 
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Charles Oliveira, cumprimentou a todos os presentes, salientou que a Casa vem 
contribuindo em pedidos de melhorias para o município e que sabe que será feito tudo 
que estiver ao alcance da prefeitura para evoluir ainda mais, frisou o papel do 
vereador como fiscalizador, parabenizou ao secretário municipal de obra, pelos 
serviços desenvolvidos, sugeriu ao presidente uma reunião com o secretario de 
transporte e pediu a Casa, que sempre quando vier projeto, haja uma reunião 
juntamente com a comissão e o jurídico para estudar o projeto e dar o parecer técnico, 
e frisou sua presença no centro de monitoramento. O presidente respondeu ao 
vereador que o projeto estará em votação na próxima semana pelo fato que houve um 
erro na mensagem do Executivo. Com a palavra o vereador Marcus Costa saudou a 
todos, comentou sobre iluminação pública, frisou que o executivo já mostrou muito 
trabalho mais que ainda tem muita coisa pra fazer, e que a população precisa ter 
paciência, ressaltou que esteve reunido com o prefeito e o repassaram todas as 
questões tratadas na reunião em que o vereador conduziu, e que o mesmo lhe afirmou 
que vai resolver as questões citadas, mas precisa-se de tempo, afirmou ser importante 
a presença de entidades na sessão para conhecer os trabalhos do vereador e também 
comentou sobre o centro de monitoramento no município. Com a palavra o vereador 
Reinaldo Moreira cumprimentou a todos, destacou a presença dos membros do IBGE 
na Casa, parabenizou ao executivo pelo centro de monitoramento na cidade e o 
trabalho realizado no hospital municipal, destacou também o cardápio na merenda 
escolar, ressaltou alguns programas nacionais da educação e desejou um fim de 
semana abençoado a todos. Ao retomar a palavra o presidente convidou aos Pares 
para participar da entrega do parquinho ecológico na comunidade de Petimandeua. 
Passando-se para Ordem do dia, contou em pauta as seguintes proposições: 
Requerimento de n° 055/2017, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, solicita do 
prefeito municipal a construção da imagem de São Vicente Ferrer na Praça Alacide 
Nunes. Requerimento de nº 056/2017, de autoria do vereador Marcus da Costa, 
solicita do prefeito municipal a implantação de um centro de leitura e informática na 
Vila de Pernambuco. Requerimento de nº 057/2017, de autoria do vereador Marcus 
Costa, solicita do prefeito municipal a construção de um muro na Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Castelo Branco. Requerimento de n° 058/2017, de autoria do 
vereador Marcus Costa, solicita do prefeito municipal melhorias e ampliação no 
sistema de distribuição de água potável da vila de Bacuri. Os referidos requerimentos 
foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais matéria para deliberar o Sr. 
Presidente agradeceu pela 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, em 20 de outubro de 2017. 


