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

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, ás 09h00min 
horas, em plenário da Câmara Municipal, presente os senhores vereadores: Marcus 
Reis Silva da Costa; 1º secretário, Armando Cruz Duarte, João Charles Oliveira da 
Costa, Raimundo Moura Amorim, Mauro Leite Pequeno, Reinaldo Viziney Souza 
Moreira e Valdineio Araújo Cerqueira. Na ausência do Presidente Dacivaldo Ferreira, 
que esteve no momento presente participando de um curso de capacitação realizado 
no TCM na cidade de Belém-PA, a presente reunião foi conduzida pelo 1º secretario 
Marcus Costa, também foi justificada a ausência do vereador 2º secretário Denilson 
Souza pelo mesmo motivo. Em seguida foi convidado para compor a Mesa Diretora os 
vereadores; Valdineio Cerqueira e Reinaldo Moreira. Havendo numero legal e na 
forma regimental o presidente em exercício declarou aberta a presente reunião. Em 
seguida foi lido um texto bíblico e procedida a leitura a ata da sessão anterior, sendo a 
mesma lida e aprovada com alteração. Não havendo expedientes recebidos para 
leitura foi franqueado o uso da palavra com tema livre. Ao usar a palavra o presidente 
em exercício Marcus Costa, informou que estaria havendo uma ação da vigilância 
sanitária juntamente com o secretario de saúde e demais especialistas na cidade no 
bairro vila Nova contra o mosquito da dengue, comentou que no dia seguinte, dia 
primeiro de março acontecerá uma ação da secretaria de saúde na comunidade de 
Livramento, com vinte e duas pessoas trabalhando na equipe, sendo composta por 
quatro médicos, disse que em breve será realizado o mesmo na comunidade de Bacuri 
em parceria com a assistência social e frisou uma minuta para cada vereador 
averiguar. Com a palavra o vereador Armando Cruz, comentou sobre os casos de 
dengue na cidade, que em uma conversa com o secretario de saúde, o mesmo 
informou sobre a ação no bairro vila nova, disse estar feliz com a ação que acontecerá 
em sua comunidade, frisou ser uma localidade que necessita muito dessa ação, visto 
que não possui posto de saúde na mesma e que está empenhado para que ocorra tudo 
bem, e com suas palavras pediu encarecidamente que se unem para procurar a 
SEDUC ou a URI em busca de respostas referente aulas na Escola Estadual Antônio 
Maçal, pois as pessoas estão procurando respostas com vereador e o mesmo não tem 
conhecimento de nenhuma informação. Com a palavra o vereador João Charles falou 
de suas preocupações com a situação no município referente a dengue, ressaltou a 
importância desta ação contra o mosquito e complementou dizendo que seria viável 
estender esta ação por mais dias com os outros órgãos competente para que o foco 
diminua na cidade, e que a secretaria de meio ambiente também é um órgão 
competente e que sempre quando busca o secretario nunca o encontra no local, 
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afirmou também faltar conscientização da população e parabenizou ao prefere e ao 
secretario de saúde pela ação no Livramento e por final se colocou a disposição de 
Seus Pares para irem até a SEDUC na próxima terça-feira. Com a palavra o vereador 
Raimundo Amorim, comunicou que no momento já esta sendo realizado o serviço de 
roçagem em Patauateua e em seguida será na Cachoeirinha e Cachoeira, relatou um 
fato ocorrido, onde foi solicitado a ambulância as nove horas da noite para levar um 
paciente em sua casa, visto que a meio noite o paciente continuava esperando e o 
acompanhante informou que o motorista estava dormindo, com isto a diretora do 
hospital Sra. Lídia lhe fez um telefonema lhe dizendo que tudo tem sua hora e que o 
problema já estava sendo resolvido, mais o mesmo disse não concordar com esse tipo 
de situação. Com a palavra o vereador Mauro Leite, falou de sua insatisfação como 
vereador, ressaltou também ter recebido inúmeras reclamações referentes ao hospital, 
principalmente em casos de conduções para os pacientes voltarem para casa, que é 
viável uma conversa com o secretario, a diretora e demais responsáveis, comentou 
novamente referente à ambulância de Patauateua, para que a mesma fique no Posto a 
disposição e também contratação imediata de dois vigilantes para o posto de saúde e 
demais órgão de Patauateua. Com a palavra o vereador Valdineio Cerqueira, 
comentou sobre as cobranças que os vereadores recebem, frisou sempre estar ao lado 
do povo e que é viável uma conversa com a gestão, disse também que concorda com a 
vinda do secretario Marcos Wilson na Casa, e frisou que a obra na Escola Antônio 
Maçal foi um erro no planejamento, se colocou a disposição para ir até a SEDUC com 
seus Pares e se for o caso, buscarem o Ministério Público para denunciar a empresa 
responsável pela obra, falou que está desgastado de tanto fazer pedido para o 
executivo e destacou a denuncia do vereador Raimundo Amorim. Com a palavra o 
vereador Reinaldo Moreira, que se colocou a disposição para irem até a SEDUC, 
ressaltou que a pressão da população no vereador esta aumentando cada dia mais, 
complementou a fala do vereador Raimundo Amorim sobre a pessoa que o mesmo 
relatou frisando não ser a primeira vez que ele há questiona, lamentou que a Escola 
Antônio Marçal já perdeu vários alunos e sugeriu que os Pares buscassem o apoio dos 
professores e alunos da mesma  em uma visita na SEDUC ou até mesmo URI e por fim 
complementou falando da importância da ação da vigilância sanitária contra o 
mosquito da dengue e também uma reunião na Casa para tratar da audiência pública. 
Ao retomar a palavra o presidente em exercício convidou seus Pares e o Vice-prefeito 
para participarem do encerramento do curso de iguarias de açaí em Pernambuco. 
Passando-se para ordem do dia constou em pauta as seguintes proposições. 
Inicialmente Projeto de lei nº001/2018, iniciativa da Prefeitura Municipal, que dispõe 
sobre criar a coordenadoria Municipal de proteção e Defesa Civil do Município de 
Inhangapi e dá outras providencias. Inicialmente foi votado e aprovado o parecer 
técnico da comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentaria e de Apoio 
Administrativo e o Parecer Técnico da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final. 
Em seguida passou-se a votação do supracitado projeto, sendo o mesmo lido e 
aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria para deliberar o presidente 
em exercício 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. 
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Câmara Municipal de Inhangapi, em 28 de fevereiro de 2018. Em tempo onde estar 
escrito na fala do vereador João Charles referente ao secretario de meio ambiente, se 
ler, na fala do vereador Armando cruz. Em tempo onde estar escrito na fala do 
vereador Mauro Leite, contratação imediata, se ler, solicitou a contratação.  


