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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERIODO, DO SEGUNDO ANO 

LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, ás 09:00 horas, 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 Cerqueira. 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 sessões anteriores, sendo a mesma 
lida e aprovada com alteração. Na sequência foram lidos os expedientes recebidos e 
franqueado o uso da palavra com o tema livre. Inicialmente o Sr. Presidente fez 
comentários referente aos expedientes recebidos e aos benefícios que o prefeito estaria 
buscando para o município, comentou também sobre o ofício enviando a rede Celpa 
referente a emenda a Lei Orgânica 002/2017. Ao usar a palavra o vereador Raimundo 
Amorim, agradeceu ao prefeito por disponibilizar as máquinas para que fossem 
realizados alguns serviços em suas localidades, ressaltou sobre o posto de saúde de 
Patauateua; no qual umas pessoas estão utilizando para guardar motos enquanto 
chove que fazem sujeira no local com isto gerando muitas reclamações. Com a palavra 
o vereador Mauro Leite comentou sobre o assunto citado pelo vereador Raimundo 
Amorim justificando que as pessoas que utilizam este local para se esconder da chuva, 
frisou que é difícil conscientizar os jovens da região para não fazer vandalismo na 
Comunidade e que a mesma necessita do apoio do executivo em contratação de mais 
vigilantes para o patrimônio públicos, visto que o funcionário responsável é idoso e 

tem problemas de saúde. Com a palavra o vereador João Charles, salientou as 
cobranças que o vereador recebe, frisou que é viável a contratação de vigilantes aos 
prédios públicos, relatou alguns problemas que a população vem tendo nas ruas da 
cidade com as fortes chuvas e propôs que com a audiência pública no município é de 
grande importância ressaltar sobre o projeto de lei referente a poluição sonora. Com a 
palavra o vereador Armando Cruz, disse estar feliz com a resposta positiva referente a 
iluminação pública, frisou sua visita junto a delegada Dra. Elielza nas comunidades de 
sua região, sugeriu ao Pares que possam fazer o mesmo em sua comunidades e pediu 
explicações ao presidente referentes ao Jurídico da Casa. O presidente explicou para o 
vereador que os jurídicos da Casa são assessores e prestam acessórias do escritório 
assim como a contadora, que cada vez que é preciso ele solicita sua presença assim 
como seus Pares se necessitarem do mesmo  e informou a seus Pares que já esta 
marcada a data para a audiência pública no município, mencionou todas as 
autoridades que serão convidadas e frisou que o jurídico já esta trabalhando para a 
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realização da mesma. Com a palavra o vereador Denilson Souza, comentou sobre 
iluminação pública, parabenizou ao prefeito Egilasio Feitosa pelo início das aulas nas 
escolas municipal, ressaltou a questão de segurança pública no Patauateua, disse que 
no momento a gestão já esta com 1% (um por cento e salientou) a mais de funcionários 
permitidos, no entanto o prefeito não pode fazer mais contratações e salientou a 
importância das reuniões nas comunidades para conscientizar a população e que 
anteriormente quando faziam foram criticados. Com a palavra o vereador Reinaldo 
Moreira, frisou a pressão popular sobre o vereador, afirmou que estão sendo exercido 
o que foi proposto em questão de representatividade, ressaltou sobre o serviço público 
referente à legislação e penalização quando negligenciado, relatou como funciona a 
projeção na educação mencionou o fato da merenda escolar como exemplo e destacou 
seu interesse na questão da pauta da audiência pública. Com a palavra o vereador 
Marcus Costa, que salientou o problema referente à limpeza pública no município, 
justificou sua ausência na sessão anterior, comentou sobre a força tarefa realizada na 
comunidade de sua região e repassou para os seus Pares a finalidade do evento e a 
importância de um transporte para a secretaria de agricultura para as visitas nas 
comunidades e pediu o incentivo de todos para os cursos de SENA. Com a palavra o 
vereador Valdineio Cerqueira, justificou sua ausência na sessão anterior e fez um 
relato do evento em sua comunidade e como funcionava anteriormente a questão 
distribuição de mudas, parabenizou a secretaria de agricultura e o conselho municipal 
de agricultura pelo evento, ressaltou que precisa ser feito um trabalho preventivo em 
alguns pontos da PA 460 e pediu ao presidente que levasse ao prefeito sua 
preocupação, frisou a necessidade de contratação de novos vigilantes e que no 
momento certo ocorrerá o concurso público para essas áreas, comentou referente a 
fabrica Top Açaí e a pretensão da mesma em comprar não só o açaí como também 

outras frutas e que o vereador esta empenhado, e sobre a audiência pública o mesmo 
sugeriu que seja feito convites para ser enviado para as entidades. Ao retomar a 
palavra o presidente salientou a importância do conselho de agricultura e da maneira 
em que a secretaria de agricultura faz suas entregas de mudas. 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 07 de fevereiro de 2018.  


