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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO 

ORDINARIA DO PRIMEIRO PERIODO, DO 

SEGUNDO ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA 

OITAVA LEGISLATURA DA CAMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia dezesseis do mês de maio 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 secretário, 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 do vereador Reinaldo 
Moreira por motivos pessoais. Em seguida foi lido um texto bíblico e procedida a 
leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma lida e aprovada com alteração. Após 
foram lidos os expedientes recebidos e franqueado o uso da palavra com o tema livre. 
Ao iniciar a palavra o presidente ressaltou os expedientes recebidos e salientou sobre a 
viagem de alguns vereadores a Brasília, informou que pelo motivo da viagem não 
haverá sessão na próxima semana. Ao usar a palavra o vereador João Charles, 
justificou sua desistência em participar da viagem a Brasília, comentou sobre 
iluminação pública e a cobrança da população comentou também sobre a situação das 
ruas do bairro vila nova e a coleta de lixo na cidade, frisou um processo referente à 
Cerâmica Vermelha, salientou a respeito da falta de ACS no bairro vila nova. Com a 
palavra o vereador Mauro Leite, falou de sua preocupação referente a ponte de 
Patauateua, que esta em uma situação de risco, comentou sobre a ponte da 
comunidade da saudade, que ate o momento não foi feita, já que o executivo tirou a 
madeira mais a mão de obra seria da comunidade, e solicitou ao o prefeito que o 
mesmo possa rever esta situação para que disponibilize uma equipe que realmente 
entendam desta área para a realização do serviço, relatou que recebeu uma visita da 
ACS de Patauateua região da Catarina, frisou o que esta ocorrendo com os ACS que 
em sua opinião é perseguição e por fim perguntou ao presidente se o mesmo pode 
informara a respeito de concurso público no município. Com a palavra o vereador 
Denilson Souza, comentou a respeito da comemoração ao dia das mães e sua 
comunidade, agradeceu ao executivo pelas respostas dos requerimentos, frisou a 
união de seus Pares, frisou uma ideia do presidente, complementou a fala do vereador 
Mauro Leite a respeito da ACS, informou a todos que no dia seguinte uma equipe irá a 
Cachoeirinha tentar resolver a questão da tampa da caixa d’agua. Com a palavra o 
vereador Raimundo Amorim, convidou aos vereadores para acompanhar o trabalho 
que será realizado na caixa d’agua de Cachoeirinha e fez um relato de um ocorrido 
com sua pessoa. Com a palavra o vereador Armando Cruz, complementou a fala dos 
demais vereadores, ressaltando a questão doa ACS, frisou que todo funcionário 
precisa ser profissional e deixar as diferença para que não ocorram intrigas, comentou 



ESTADO DO PARA  

CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

CNPJ: 34.824.094/0001-35  
 

 Av. Ernane Lameira, 377 – Fone: (91) 3809-1145 – CEP: 68.770-000 – Inhangapi – Pará/www.cminhangapi.pa.gov.br 

E-mail: camara_inh@hotmail.com 

 

 

sobre a ponte de Patauateua e salientou sobre iluminação pública e as cobranças 
diárias da população. Com a palavra o vereador Marcus Costa, ressaltou sobre 
iluminação pública em questão projeto, salientou as dificuldades do município, falou 
que em questão dos ACS de sua comunidade estão se empenhando melhor em seu 
trabalho e repassou informações sobre o processo citado pelo vereador João Charles 
referente à Cerâmica Vermelha. Após o pronunciamento dos vereadores o Sr. 
Presidente abriu espaço para a Dr. Elielza Braga; delegada titular da Policia Civil, 
onde fez um  breve pronunciamento agradecendo aos Pares pela acolhida no 
Município e informou que esta deixando o cargo, na oportunidade relatou as 
condições da delegacia da cidade e os motivos que a levou a deixar o cargo, frisou a 
parceria da policia militar com a mesma. Após os vereadores foram unânimos em 
agradecimentos a mesma pelo tempo que passou na delegacia da cidade e 
parabenizaram pelo trabalho no município. Passando-se para Ordem do dia constou 
em pauta as seguintes proposições: Projeto de lei nº002/2018, iniciativa da Prefeitura 
Municipal de Inhangapi, que dispões sobre as Diretrizes Orçamentarias do município 
de Inhangapi/PA, no exercício financeiro de 2019, sendo o mesmo encaminhado para 
a comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de Apoio Administrativo e para 
comissão Legislação, Justiça e Redação Final para devida análise e parecer técnico. 
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 16 de 
maio de 2018. 


