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

 
Aos vinte e quatro 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 secretario; Armando Cruz Duarte; João Charles 
Oliveira da Costa; Raimundo moura Amorim; Mauro Leite Pequeno; Reinaldo Viziney 
Sousa Moreira e Valdineio Araújo Cerqueira. Procedida a chamada havendo numero 
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. Não havendo expedientes recebidos, foi 
franqueado o uso da palavra com o tema livre. Ao usar a palavra o vereador João 
Charles Oliveira, saudou a todos, relatou que a pessoa que informou a respeito da 
merenda escolar da escala de Carirú lhe procurou novamente e apresentou a quantia 
de alimentos fornecida para a mesma no mês de novembro, sendo uma quantia 
insuficiente para atender trinta e três alunos, frisou ser um pedido do prefeito que 
visitem as escolas para acompanhar essas questões e ressaltou que pretende contribuir 
com a gestão para que possa dar à resposta a pessoa que fez a denúncia, em seguida 
parabenizou a gestão pelos trabalhos que vem exercendo junto a secretaria de obras 
no município, disse estar preocupado com a situação da PA 460 e demandou que os 
Pares se reunissem para tomar providencias diante dos motoristas dos ônibus 
escolares, ressaltou que vivenciou um ato de ônibus escolar percorrendo em alta 
velocidade,  assim colocando em riscos vidas, também destacou a respeito do hospital 
municipal que esta digno de atender a população e destacou a evolução do município 
com a atual gestão. O presidente complementou a fala do vereador em relação ao 
transporte escolar; disse que é viável consultar a empresa e o responsável pelos 
transportes, e que em condição de presidente da Casa o mesmo enviará um ofício para 
o a empresa para que possa enviar um representante para prestar esclarecimentos 
sobre esse fato. Com a palavra o vereador Mauro Leite, saudou a todos, agradeceu a 
Deus, advertiu ao vereador João Charles que possa trazer as denuncias para esta Casa 
mais que conclua as mesmas, que precisa ter mais responsabilidade, informou que 
com a denuncia em relação aos ônibus da Transnobre o mesmo procurou a dona da 
empresa para comunicar o que estava acontecendo, e que a mesma disse que vai 
tomar providencias; ressaltou que tem que haver paradas de ônibus na cidade e 
agradeceu ao prefeito pelo serviço na comunidade de Paricá. Com a palavra o 
vereador Denilson Souza, saudou a todos, justificou sua ausência na sessão passada, 
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afirmou que no início de dezembro se iniciará os serviços de limpeza nas 
comunidades de sua região e que o gestor pretende resolver os problemas referente a 
iluminarias nas vilas da região, agradeceu ao SENAR na pessoa do Sr.  
Pedro Barbosa pelos cursos de horta na comunidade Cumarú, parabenizou ao 
secretario de obras pela conclusão dos serviços nas vicinais, frisou que está 
acompanhando a questão de merenda escolar nas escolas de sua região, mais que até o 
momento não houve reclamações referente ao fato.  Com a palavra o vereador 
Raimundo Amorim, saudou a todos, destacou os serviços de iluminação que iniciaram 
na comunidade de Cachoeira, ressaltou que algumas demandas ficaram para o ano 
que vem, comunicou que o motorista do ônibus escolar que estava disputando corrida 
foi demitido pela empresa e se colocou a disposição para resolver os demais 
problemas, sugeriu que fosse convidada a Senhora Rose; responsável pela merenda 
escolar para que possa esclarecer o fato citado pelo vereador Charles referente a 
merenda escolar. Ao usar a palavra o vereador armando Cruz, cumprimentou a todos, 
comunicou a plateia que a partir do ano que vem as reuniões na Casa serão nas 
quartas feiras, comentou sobre uma reportagem referente a diminuição dos recursos 
para municípios, destacou que esta de acordo que seja chamada a empresa 
responsável pelos ônibus escolares para que seja resolvido o problema, pediu para que 
o presidente peça informações ao secretario de meio ambiente sobre o lixão nas 
proximidades do restaurante açaí capital e também ao secretario de obras referente ao 
buraco na rua José Evangelista, pediu também para o presidente se informar a respeito 
de uma viatura que escolta um frigorifico na comunidade de Petimandeua e 
agradeceu ao vereador Mauro pela iniciativa de procurar a empresa Transnobre para 
resolver o problema. O presidente respondeu ao vereador que a viatura que 
acompanha o frigorífico não é de Inhangapi e por motivo de já ter ouvido assaltos no 
frigorifico a dona do mesmo pedi apoio da viatura para efetuar pagamentos para seus 
funcionários. Com a palavra o vereador Reinaldo, cumprimentou a todos, justificou 
sua ausência na sessão passada, ressaltou que esteve visitando algumas escolas, 
incluindo a escola da comunidade Carirú citada pelo vereador Charles e que o 
sindicato não recebeu denúncia referente a insuficiência de merenda escolar, mais sim 
alguns itens que foram licitados mais não foram comprados, sendo assim não existe 
irregularidade na questão da merenda escolar mais que vai verificar junto ao 
CAE(conselho de alimentação escolar), frisou que existe alguns problemas nas escolas 
que já poderiam ser resolvidos, responsabilizou a secretaria de educação por não ter 
considerado os ofícios enviados pelas escolas, destacou o empenho do secretário de 
saúde pela evolução na área, e referente ao transporte escolar, disse ser preciso mesmo 
denunciar a questão para que medidas seja tomada e a pedido do presidente fez um 
breve relato sobre o evento do programa id jovens que o mesmo este presente 
representando a Casa Legislativa. Com a palavra o vereador Valdineio Cerqueira, 
saudou a todos, questionou a respeito da merenda escolar, disse esse problema de ser 
edifício de entender e que e viável que o secretário de educação venha até a Casa para 
explicar a situação, ressaltou que tem que haver uma conversa com o representante do 
transporte escolar para que seja resolvido o problema, agradeceu ao presidente pelo 
apoio em liberar o veiculo da Casa para buscar um paciente de sua família em Belém, 
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e pediu para que o presidente converse com o secretário para que pare a ambulância 
da comunidade de Pernambuco, pois a mesma encontra-se sem capacidade de 
carregar pacientes, frisou estar satisfeito com a saúde no município. Ao retomar a 
palavra o presidente esclareceu alguns pedidos que os Pares o fizeram, salientou um 
convite recebido da EMATER e o pedido da mesma para abrir um espaço na próxima 
sessão para apresentação dos trabalhos realizados afim de marcar os cinco anos da 
institucionalização do projeto FEPAMI/PRÓ-PIRÁ, e lamentou um fato ocorrido na 
estrada de Petimandeua onde pessoas da comunidade foram feridas em uma tentativa 
de assalto, informou também sobre um convite que chegou no momento para o 
encerramento da copa açaí no município. Passando-se para ordem do dia constou em 
pauta as seguintes proposições: Projeto de emenda à lei orgânica 002/2017, que dispõe 
sobre emenda a lei orgânica do Município de Inhangapi, com a inclusão do inciso V ao 
artigo 107, que torna como receita a contribuição de iluminação pública Municipal de 
Inhangapi, sendo o mesmo lido e encaminhado para a comissão Legislação, Justiça e 
Redação Final, para a devida análise a Parecer Técnico. Requerimento verbal, de 
autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, que solicita do Poder Legislativo que seja feito 
um edital de convocação para uma audiência pública para tratar de segurança pública 
no município, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria 
para deliberar o Sr. Presidente 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, em 24 de novembro de 2017.        
 
 
 
 
 
  


