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

 

 
Aos dezessete 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; Armando Cruz 
Duarte; João Charles Oliveira da Costa; Mauro Leite Pequeno e Valdineio Araújo 
Cerqueira. Procedida a chamada, havendo número legal o sr. Presidente na forma 
regimental declarou aberta a presente reunião e justificou a ausência do vereador 
Reinaldo Moreira, que esteve presente em um evento representando a Casa 
Legislativa, justificou também a ausência dos vereadores Denilson Souza de Menezes 
e Raimundo Moura Amorim, por motivos pessoais. Em seguida foi convidado para 
compor a Mesa Diretora o vereador Valdineio Cerqueira. Após foi lido um texto 
bíblico e procedida a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma lida e aprovada 
sem alteração. Após a leitura da ata, o presidente convidou a representante do 
Programa ID jovens do Governo Federal Sr. Rita Almeida para se pronunciar. A Sr. 
Rita demonstrou-se agradecida pela oportunidade de esta presente na Casa 
Legislativa, em seguida fez um breve esclarecimento sobre como funciona o Programa 
ID jovens. Em seguida os Pares e a plateia fizeram perguntas para a mesma e 
agradeceram pelos esclarecimentos. Na sequencia o presidente pediu para que o 
primeiro secretário Marcus Costa fizesse a leitura dos expedientes recebidos. 
Procedendo foi franqueado o uso da palavra com o tema livre. Ao usar a palavra o 
presidente Dacivaldo Ferreira, ressaltou que sempre pede para os vereadores que 
visitem as escolas das comunidades para observar como esta funcionando a questão 
da merenda escolar, destacou que esteve observando junto ao secretario de obras a 
situação de limpeza na cidade, e deduziu que realmente será preciso mais pessoas 
para trabalhar na área, comentou que marcou uma reunião com o prefeito para tratar 
do assunto referente a enfeites natalinos na cidade, em seguida agradeceu a deus e a 
todos que participaram da festividade do círio em sua comunidade de Petimandeua e 
a todos que contribuíram para o mesmo. Com a palavra o vereador João Charles, 
saudou a todos, agradeceu ao presidente pela recepção em sua residência após o círio 
em Petimandeua, agradeceu também ao vereador Valdineio pelo acolhimento no 
louvor do agricultor em sua comunidade, questionou a respeito do fato ocorrido em 
um dos jogos do campeonato que está ocorrendo no ginásio esportivo do município, 
onde ouve um ato de vandalismo, pessoas se agredindo fisicamente, e sugeriu que os 
organizadores do referido campeonato possa organizar melhor o mesmo e pedir apoio 
da polícia militar assim como uma ambulância, comentou sobre o programa ID jovens, 
parabenizou a gestão referente a merenda escolar e pediu para que o presidente 
acione ao responsável, que verifique a respeito do repasse de merenda para uma 
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escola da comunidade Carirú onde segundo informações foi repassado dois frangos 
para passar um mês e comentou também a respeito de lixo na cidade. Com a palavra o 
vereador Marcus Costa, saudou a todos, agradeceu ao executivo pelos trabalhos de 
limpeza em sua comunidade, comunicou que o garí da mesma já retornou a seus 
trabalhos, destacou sobre a Copa Açaí, disse estar envergonhado pelo fato citado pelo 
vereador João Charles referente a confusão no ginásio, sendo que um dois times 
envolvidos seria de Pernambuco, afirmou que houve falha na organização do 
campeonato e que os dois times que participaram desse ato de vandalismo foram 
eliminados, frisou sua presença no círio de Petimandeua; agradeceu ao presidente 
pela hospitalidade em sua residência após o círio, notificou ao vereador Mauro, que 
segundo ao prefeito será feita a reposição de lâmpadas queimadas na comunidade de 
Pernambuco assim como na comunidade de Patauateua. Com a palavra o vereador 
Armando cruz, cumprimentou a todos, comentou sobre  limpeza na cidade, disse não 
estar de acordo com camburões de lixo, frisou que parte da população não tem 
consciência para utilizar os mesmos, acabam jogando restos de comidas sendo que os 
cachorros espalham o lixo  no chão, mais que concorda com lixeiras nas praças da 
cidade, questionou sobre os horários dos ônibus da empresa Transnobre, relatou que 
os mesmo estão todos fora do horário indicado e que isso está prejudicando as pessoas 
que precisam chegar no horário certo para trabalhar, pediu para presidente que leve 
até o prefeito novamente o pedido para que o mesmo possa autorizar o serviço de 
limpeza do Ramal do Acapuquara e ressaltou que em questão de merenda escolar o 
município está bem. Com a palavra o vereador Mauro Leite, saudou a todos, 
agradeceu a Deus, comentou referente a um fato ocorrido no inicio de seu mandato, 
destacou que foi procurado para resolver um problema relacionado ao motorista da 
ambulância da sua região, frisou que entende as atitudes dos funcionários por muitas 
fezes ser uma orientação que os mesmos recebem, relatou que já teve o pensamento de 
renunciar ao seu mandato mais que desistiu pelo fato das pessoas que depositaram 
sua confiança em sua pessoa como representante. Com a palavra o vereador Valdineio 
Cerqueira, saudou a todos, agradeceu a Deus e a seus Pares pela presença no evento 
em sua comunidade, parabenizou ao presidente e a comunidade de Petimandeua pela 
passagem do círio, comentou sobre o programa ID jovem; disse que esperava mais do 
programa, criticou novamente o problema relacionado a caroços de açaí nas estradas e 
que houve um acidente referente ao fato, parabenizou também ao prefeito Egilasio e 
ao vereador Marcus Costa pelos trabalhos realizados na comunidade de Pernambuco, 
demonstrou-se triste com o fato ocorrido no ginásio esportivo, destacou que não 
recebeu nenhuma crítica referente a merenda escolar e comentou sobre o auto valor da 
conta de água que algumas pessoas estão pagando e sugeriu que a Casa envie um 
ofício ao representante da COSAMPA para que o mesmo possa vim a esclarecer esse 
fato. Passando-se para ordem do dia constou em pauta as seguintes proposições: 
Requerimento de nº061/2017, de autoria do vereador Valdineio Cerqueira, que solicita 
do prefeito municipal que analise a possibilidade de junto ao Governo do Estado do 
Pará, seja estabelecido em nosso município um ponto do ITERPA, sendo o mesmo 
aprovado 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 
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constar foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme será assinada. Câmara 
Municipal de Inhangapi, em 17 de novembro de 2017.  
 


