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

Aos vinte e cinco 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, Denilson Souza de Menezes; 2º secretario, Armando 
Cruz Duarte, João Charles Oliveira da Costa, Raimundo Moura Amorim, Mauro Leite 
Pequeno e Valdineio Araújo Cerqueira. Procedida à chamada havendo numero legal o 
Sr. Presidente na forma regimental declarou aberta a presente reunião e justificou a 
ausência dos vereadores Marcus Costa e Reinaldo Moreira que estiveram no momento 
presente na conferencia municipal de educação. Após convidou ao vereador 
Raimundo Amorim á compor a Mesa Diretora. Em seguida foi lido um texto bíblico e 
procedida a leitura da 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. Inicialmente o Sr. Presidente frisou um novo ofício do professor 
Sandro e repassou para seus Pares a conversa que teve com o mesmo e o que foi lhe 
repassado. Com a palavra o vereador Mauro Leite, comentou sobre o referido 
expediente citado pelo presidente, pediu novamente ao presidente que repasse ao 
prefeito a questão de iluminação pública, ressaltou sobre a pre-conferencia em 
Patauateua, comentou sobre as obras e também a cobrança da comunidade referente á 
ponte de Patauateua e salientou alguns fatos relacionados aos políticos do país. Com a 
palavra o vereador João Charles, convidou seus Pares para participar do encerramento 
de uma campanha em sua na igreja, também comentou a respeito do ofício do Sr. 
Sandro, frisou referente à lei orgânica do município, desejou sentimentos as famílias 
que perderam seu ente querido, ressaltou o trabalho da policia no município, 
salientou a falta de política pública para incentivar os jovens e evidenciou que o gestor 
esta trabalhando buscando melhorias para o município. O presidente complementou a 
fala do vereador e concordou em questão da falta de projetos sociais para os jovens do 
nosso país e na oportunidade relatou a programação do dia primeiro de maio; dia do 
trabalhador, sendo uma ação cidadania, informou que vai ser divulgado, mais pediu a 
seus Pares que possam divulgar também esta ação no município. Com a palavra o 
vereador Raimundo Amorim, frisou sua presença na pre-conferencia em Patauateua, 
ressaltou a situação do Brasil e as mudanças do país, demonstrou-se triste com os fatos 
ocorridos no município. Com a palavra o vereador Armando Cruz, desejou 
condolências a família do Sr. Nozinho polo falecimento do Sr. Marinho, lamentou o 
fato ocorrido na cidade, falou da dificuldades dos pacientes para irem á Belém em 
consultas médicas ou exames e pediu ao presidente que busque informações junto ao 
secretário de saúde sobre a possibilidade de uma vã para transportar esses pacientes e 
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disse torcer pela conclusão do hospital regional em Castanhal. Com a palavra o 
vereador Denilson Souza, informou que na próxima segunda iniciará as consultas no 
posto de saúde da cidade com o novo médico, falou sobre a paralização na parte de 
limpeza em Patauateua, mais que logo irá ser retomada, perguntou sobre o projeto da 
lei do silêncio e também do projeto referente a iluminação pública, frisou a ação 
cidadania no dia primeiro de maio, relatou que a ponte de Patauateua necessita de um 
serviço e pediu aos vereadores de sua região para que possam estar indo ao SETRAN 
solicitar um trabalho preventivo na mesma, e por fim comentou sobre a política no 
Brasil. Com a palavra o vereador Valdineio Cerqueira, frisou a crise no país e a 
questão da violência que vem aumentando, citou dois fatos ocorridos no município, 
disse que tem que haver investimentos nos jovens e também impedir a entrada de 
pessoas maldosas no município, assim como também no país, relatou os prejuízos 
causados por bares, disse  faltar incentivo e investimentos na área da agricultura, 
comentou a respeito de alguns benefícios que outros municípios recebem na área de 
maio ambiente e informou sobre uma reportagem que o mesmo assistiu. Por fim o Sr. 
Presidente  informou sobre um ofício recebido no momento, desejou condolências a 
família do Sr. Marinho, lamentou o fato ocorrido na cidade e frisou a dificuldade da 
polícia para atuar diariamente. 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, e 25 de abril de 2018.   


