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

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, ás 09h00min 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 secretario, Armando Cruz Duarte, João Charles Oliveira da Costa, 
Raimundo Moura Amorim, Mauro Leite Pequeno, Reinaldo Viziney Souza Moreira. 
Procedida à chamada havendo numero legal o Sr. Presidente na forma regimental 
declarou aberta a presente reunião e justificou a ausência do vereador Valdineio 
Cerqueira, por motivo que o mesmo desconhece. Em seguida foi lido um texto bíblico 
e procedida a leitura a ata da sessão anterior, sendo a mesma lida e aprovada sem 
alteração. Após foram lidos os expedientes recebidos e franqueado o uso da palavra 
com o tema livre. Ao usar a palavra o vereador Armando Cruz, questionou a respeite 
da falta de médico na UBS da cidade, comentou que foi procurado por alunos que 
utilizam ônibus escolar das comunidades de Arajó, Carirú e Mata Boa, onde os 
mesmos lhe repassaram que os ônibus estão carregando passageiros pelo horário da 
manhã e pediu ao presidente que informe ao responsável para que tome providencias. 
Com a palavra o vereador João Charles, complementou a fala do vereador Armando 
Cruz, disse que já tinha conhecimento de que o médico da UBS da cidade iria deixar o 
cargo, falou da dedicação do mesmo com seus pacientes, ressaltou referente a situação 
das estradas com as fortes chuvas, agradeceu ao Deputado Eder Mauro pela entrega 
do maquinário para o município e também ao Sr. Elder Barbalho, parabenizou a seus 
Pares que trazem os problemas da população á esta Casa e também questionou a 
respeito de passageiros em ônibus escolar. Com a palavra o vereador Raimundo 
Amorim, também questionou a respeito de passageiros em ônibus escolar, falou que já 
havia sido procurado e informado que o ônibus que faz rota Pernambuco, Boa Vista e 
Serraria também está carregando passageiros, relatou que um dos motoristas da 
ambulância de Patauateua está causando transtornos; dirigindo em alta velocidade, 
com isto a ambulância esta se danificando e também comentou que segundo 
moradores da mesma comunidade a ACS esta sem fazer visita em algumas residências 
a mais de um ano. O Presidente respondeu ao vereador que referente a ACS e viável 
os moradores deveram procurar o Conselho da Saúde ou até mesmo a secretaria de 
saúde para fazer a denuncia. Com a palavra o vereador Denilson Souza, frisou a 
presença do Prefeito Municipal na entrega da retroescavadeira para o município, 
comentou sobre uma conversa com o secretario de meio ambiente, se colocou a 
disposição do mesmo, ressaltou também sobre o transporte escolar, disse ser proibido 
carregar passageiros e complementou a fala do vereador Raimundo Amorim referente 
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ao motorista da ambulância, disse ser viável formalizar a denuncia e salientou que 
referente a ACS o mesmo não tinha conhecimento mas se colocou a disposição. Com a 
palavra o vereador Mauro Leite, relatou que este participando de uma reunião na 
secretaria de agricultura, flou das preocupações nessa área, frisou alguns pontos 
citados na reunião e a colocação do prefeito em doar as barraca para que os 
agricultores deste município vedem suas produtos no mesmo, salientou que precisará 
de união dos agricultores e também disse ao vereador Raimundo Amorim não ter 
conhecimento do assunto relacionado a ACS de Patauateua. Com a palavra o vereador 
Reinaldo Moreira, falou dos reajustes que estão ocorrendo na área da saúde, em 
relação a educação; frisou a questão de projetos educacionais relacionados ao campo, 
ou seja, ao agricultor, ressaltou que sus Pares devem policiar suas falas e comentou 
sobre o programa PNAIC no município. Com a palavra o vereador Marcus Costa, 
relatou que procurou o motorista do ônibus escolar de Pernambuco e que o mesmo 
lhe repassou que estava carregando alunos, em exceção a uma pessoa que trabalha em 
uma das secretarias, frisou não ser o correto carregar passageiros e que analisando é 
uma situação complicada, comentou também sobre a situação de alguns pontos da PA 
460. Ao usar a palavra o Sr. Presidente, relatou que sempre repassa a sessão ao 
prefeito no intuito de ajuda-lo da administração, ressaltou que já estão sendo fixadas 
as placas informativas em algumas obras das escolas municipais e que pra mais 
informações constam no portal da transparência do município, lamentou não ter 
participado da reunião na secretaria de agricultura, frisou a presença do secretario de 
meio ambiente na sessão e a importância de sua presença na Casa, parabenizou ao 
Deputado Eder Mauro pela entrega da retroescavadeira para o município, falou de 
alguns benefícios que o município irá receber e que a respeita da minuta encaminhada 
a alguns órgão, disse que até o momento não houve resposta, mais que enviará um 
comunicado e que em breve será concluído. 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  apresente ata, que lida e achada conforme será assinada. 
Câmara Municipal de Inhangapi, em 11 de abril de 2018.  


