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ATA DA NONA REUNIAO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERIODO, DO TERCEIRO ANO 

LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia vinte e sete de março do ano de dois mil e dezenove, Ás 09h00min, no plenário da 

Câmara Municipal, estiveram presentes os Senhores: Raimundo Moura Amorim, 

Presidente; Dacivaldo Ferreira dos Santos, 1º Secretario; João Charles Oliveira da 

Costa, 2º Secretario; Armando Cruz Duarte; Denílson Souza de Menezes; Marcus Reis 

Silva da Costa; Mauro Leite Pequeno; Reinaldo Viziney Souza Moreira e Valdineio 

Araújo Cerqueira. Prosseguida a chamada havendo numero 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 sessão anterior, sendo a mesma aprovada com alteração. 

Após a leitura do expediente recebido, foi franqueado o uso da palavra com o tema livre. 

Ao fazer uso da palavra o vereador Armando Cruz, salientou sobre um ofício ao 

SETRAN, frisou um encontro com o Diretor do referido órgão Sr. Paulo Titan juntamente 

com o vereador Mauro Leite e Raimundo Amorim, que estiveram na Rodovia PA 136 que 

liga Inhangapi Castanhal, a qual o Diretor informou que fará uma operação tapa buraco, 

também citaram a questão de podagem na mesma, na oportunidade o vereador Mauro 

apresentou um ofício em relação ás pontes e também a recuperação das PA no Município, 

em seguida ressaltou sobre uma reunião referente á Escola Estadual Prof. Antônio Marçal, 

a qual esteve presente o diretor da 8º URI entre outros representantes a direção da escola e 

pais de alunos, destacou sua sugestão na mesma para que se iniciem as aulas da referida 

Escola, questionou a obra da mesma, e por fim, comentou sobre a questão das arvores que 

caíram sob o rio Inhangapi. O Sr. Presidente informou que se necessário o mesmo 

disponibiliza um galpão para acolher alguns alunos da Escola Antonio Marçal. Com a 

palavra o vereador Mauro Leite, complementou a fala do vereador Armando Cruz em 

relação á reunião da Escola, disse que indicou aos representantes da 8ª URI que 

procurassem o Prefeito para vê onde o Município poderia ajudar, disse não estar satisfeito 

com a referida obra, questionou o posicionamento da Diretora da mesma, por fim, frisou 

um comentário nas redes sociais referente à PA 420, disse que o vereador cobra mais não é 

o executor do serviço, relatou que próximo a Cachoeirinha está intrafegável, pediu para 

que leve ao Prefeito a situação e agradeceu pelo serviço de roçagem em Patauateua. Com 

apalavra o vereador Dacivaldo Ferreira, agradeceu ao vereador Armando Cruz pelas 

informações e sugestão em relação à Escola Antônio Marçal, falou sobre o período 

chuvoso em relação às estradas, disse que não falta boa vontade do Poder público para 

resolver as questões e sim às vezes falta recursos, frisou sua preocupação em relação aos 

ribeirinhos do Município pelo alto nível do rio, falou sobre o novo carro para transportar 

pacientes que precisam fazer modiálize e também a visita ao SETRAN e o posicionamento 

do Diretor, disse que o mesmo informou que as obras Estaduais estão paralisadas para ser 
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analisadas pelo governo do Estado, por fim desejou pêsames a família do Sr. José Romão 

pelo falecimento de sua filha. Com a palavra o vereador Marcus Costa, comentou sobre a 

informação referente à Escola Antônio Marçal, justificou sua ausência na sessão anterior, 

pelo motivo de que esteve presente na pré conferencia da saúde em Pernambuco, a qual 

foi ressaltada a questão do carro citado pelo vereador Dacivaldo, destacou o trabalho do 

Secretario de saúde Celso Leite, frisou os assuntos destacados pelo mesmo na referida, e a 

reforma dos postos de saúde, assim como também as emendas do Senador Jader Barbalho 

e do Deputado Josué para o Município para a saúde, também frisou a questão do 

transporte Escolar que é competência do governo do Estado, por fim, relatou os 

problemas que sua comunidade vem tendo em relação aos caroços de açaí, disse que 

recebeu o Secretario de Meio ambiente em sua comunidade, e fez um relato das medidas 

tomadas. Com a palavra o vereador Valdineio Cerqueira, pediu desculpa pela sua 

ausência nas sessões anteriores, frisou que as crianças já estão estudando em sua 

comunidade, parabenizou os vereadores que estiveram no SETRAN, disse estar feliz pelo 

serviço de poda nas arvores próximas a PA, frisou sua preocupação referente às estradas e 

também em relação às aulas na Escola Antonio Marçal, e complementou a fala do 

vereador Marcus refrente a fiscalização em Pernambuco e também disse estar preocupado 

com os ribeirinhos do Município. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente agradeceu ao 

Secretario de saúde e ao Diretor do hospital Municipal, solicitou que dois vereadores 

acompanhe o mesmo em uma visita ao Prefeito, na tentativa de resolver a situação da 

estrada de Cachoeira, por fim, frisou os serviços que serão realizados nas comunidades de 

sua região. Passando-se para ordem do dia constou em pautas as seguintes proposições: 

Requerimento de nº 014/2019, de autoria do vereador Marcus Costa, que solicita ao 

Prefeito Municipal, que estude as possibilidades para que seja realizada a compra de um 

veículo para a área da Saúde deste Município, sendo este uma ambulância 

especificamente para a sede, com a justificativa que, visto que, é de grande necessidade ter 

mais uma ambulância na sede deste Município, que ajudará na transferência dos nossos 

munícipes dando um melhor atendimento em toda demanda, assim não será necessário 

que as ambulâncias das comunidades sejam remanejadas á sede, com isto permanecerão 

em suas localidades atendendo a população das mesmas, sendo este lido e aprovado por 

unanimidade. 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 27 de março de 2019. 

 


