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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO 
ORDINARIA DO SEGUNDO PERIODO, DO 
PRIMEIRO ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA 
OITAVA LEGISLATURA DA CAMARA 
MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, as 09horas em 
plenário da Câmara Municipal, 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. Procedida a chamada, havendo número legal o sr. Presidente na 
forma regimental 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 
sem alteração. Na sequência foram lidos os expedientes recebidos e franqueado o uso 
da palavra com o tema livre. Iniciando a palavra o presidente Dacivaldo Ferreira, 
destacou a presença das autoridades local, estadual e de município vizinho no evento 
da entrega da urgência e emergência do hospital municipal, mencionou a entrega da 
nova ambulância para a comunidade de Patauateua, ressaltou a intenção dos 
deputados presente no evento em ajudar o município, parabenizou ao prefeito 
municipal, aos secretários municipais, aos vereadores que participaram do evento, 
salientou as obras que o Executivo realizou no corrente ano, frisou sobre o projeto da 
Casa e que em breve ficará pronto. Ao usar a palavra o vereador Denilson Souza, 
saudou a todos, ressaltou a entrega do hospital municipal e da ambulância nova para 
sua comunidade, frisou a proposta de compra de uma van para transportar a 
demanda para consulta e exames em Belém, frisou que está se iniciando os trabalhos 
nas vicinais da comunidade Paricá. Com a palavra o vereador Raimundo Amorim, 
parabenizou ao Prefeito pelo evento do hospital, comentou sobre saúde e parabenizou 
ao secretário Celso Leite e pediu união dos secretários com os vereadores de cada 
região. Com a palavra o vereador Mauro Leite, saudou a todos agradeceu a deus, 
felicitou ao prefeito e ao secretário de saúde pela entrega no hospital, destacou os 
serviços realizados pelo executivo nas comunidades de sua região e a entrega da 
ambulância para sua comunidade, frisou a compra de da van para o hospital, e pediu 
para o presidente leva ao prefeito que atenda a necessidades de sua comunidade do 
Patauateua antes do inverno. Com a palavra o vereador Armando Cruz, destacou a 
presença do seu filho na sessão, comentou sobre o encerramento da visita do Bispo 
Dom Carlos e a missa realizada pelo mesmo, agradeceu a igreja Assembleia de Deus 
de Patauateua pelo evento e pela recepção, parabenizou também ao prefeito municipal 
pelo evento do hospital e se colocou a disposição do mesmo, agradeceu a gestão pelo 
apoio no falecimento de um membro de sua família. Ao retomar a palavra o 
presidente informou o falecimento do Sr. Francisco Nobre, proprietário da linha 
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Transnobre, pediu um minuto de silêncio no plenário em homenagem ao mesmo e 
desejou pêsames aos familiares e amigos. Com apalavra o vereador João Charles 
lamentou o falecimento do Sr. Francisco Nobre e desejou seus pêsames aos familiares 
das pessoas que faleceram recentemente, agradeceu ao vereador Mauro pela recepção 
no evento da igreja Assembleia de Deus do Patauateua, comentou referente energia 
pública na mesma comunidade e frisou a entrega do hospital municipal e da 
ambulância, agradeceu a parceria dos Pares e comentou também referente a van para 
atender pacientes. Com a palavra o vereador Reinaldo Moreira agradeceu a deus pelo 
momento, também agradeceu ao vereador Mauro, ao Pastor e a igreja pela recepção 
no Patauateua, parabenizou a gestão pelos trabalhos realizados, frisou a entrega do 
hospital municipal, destacou algumas questões das escolas do município precisam de 
atenção da secretaria de educação. Com a palavra o vereador Valdineio Cerqueira, 
justificou sua ausência na sessão anterior, agradeceu a secretaria de assistência social e 
ao sindicato de agricultores e produtores rurais através do Sr. Pedro e SENAR,  pelos 
cursos piscicultura e  delicias do açaí realizado em sua comunidade, lamentou não ter 
participado do evento da igreja Assembleia de Deus em Patauateua, parabenizou a 
gestão pela entrega do hospital e destacou a fala dos deputados em se colocar a 
disposição para a conclusão do mesmo, destacou também a entrega da ambulância 
para Patauateua e a possível nove ambulância para Pernambuco e desejou seus 
sentimentos aos familiares do Sr. Francisco e  ao vereador Armando Cruz, ressaltou o 
trabalho do vereador e que há várias cobrança da população e pediu mais atenção dos 
secretários para os vereadores e convidou os Pares para um louvor da igreja 
Assembleia de Deus na Vila  de Pernambuco e também para o culto do agricultor que 
será realizado em Boa Vista no próximo dia onze de novembro. Com a palavra o 
vereador Marcus Costa, complementou a fala do vereador Valdineio referente a 
limpeza e iluminação pública em sua comunidade, frisou que já ouve uma conversa 
com o executivo para resolver os problemas e que entende as críticas que a população 
faz ao vereador, por não entender o trabalho dos mesmos, destacou o dia dois de 
novembro dia dos finados e desejou seus sentimentos a família do sr. Francisco Nobre 
e aos demais que tiveram perdas de pessoas queridas. Passando-se para ordem do dia 
constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento de nº059/2017, de autoria 
do vereador Denilson Souza que solicita do prefeito municipal a reforma da ponte do 
Ramal Vicinal que liga a Vila de Maracanã a Vila de Cumarú. Requerimento de 
nº060/2017, de autoria do vereador Denilson Souza, que solicita ao prefeito municipal 
a reforma da ponte do Ramal Vicinal que liga a Vila de Cocal a Vila de Catarina, sendo 
os mesmos 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 03 de novembro de 2017.  
             


