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ATA DA DECIMA QUARTA REUNIAO 

ORDINARIA DO PRIMEIRO PERIODO, DO 

TERCEIRO ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA 

OITAVA LEGISLATURA DA CAMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia quinze de maio 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; Selma Maria Pereira 

da Costa 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, foi 

franqueado o uso da palavra com o tema livre. Ao fazer uso da palavra o vereador 

Mauro Leite agradeceu pelo requerimento atendido refrente ao CRAS em 

Patauateua, frisou a presença do Secretario de Agricultura na plateia e salientou 

seu interesse referente ao cronograma de trabalho em relação a agricultura no 

Município, falou sobre as péssimas condições das vicinais do município devido as 

chuvas e relatou a situação da Vila Patauateua, por fim parabenizou a todas as 

mães pelo dia das mães, e parabenizou o presidente pela instalação do novo 

banheiro na Casa. A vereadora Selma Pereira, complementou a fala do vereador 

Mauro Leite em relação ao CRAS do Patauateua, fez um relato de como 

funcionava o mesmo em, em seguida comentou sobre a manifestação e a maneira 

como foi feito o manifesto, disse ser a favor da população mais que haja com 

respeito. O vereador Denílson Souza, justificou sua ausência na sessão passada, 

também parabenizou as mães, falou sobre o CRAS do Patauateua, frisou o inicio 

da limpeza nas Vilas de sua região incluindo um serviço em Patauateua, também 

comentou sobre a área da agricultura no Município, disse que já foi feito varias 

coisas nesta área mais que está faltando o serviço realizado com o trator, em 

seguida, comentou a respeito da sessão passada em relação à manifestação e 

destacou que está ao lado do aluno do campo para ter um ensino melhor, fez 

perguntas em relação ao responsável pelo transporte escolar. O vereador Marcus 

Costa, falou da importância de ter conhecimento referente ao responsável pelo 

transporte escolar, falou também sobre a qualidade dos mesmos para transportar 

os alunos, frisou ter sido procurado para tratar sobre a questão de alunos da 
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Comunidade Cabeceira e Trindade que necessitam de transporte escolar, disse ter 

informado que agora esta sendo gerenciado pelo Governo do Estado e não mais 

pela Prefeitura e também frisou a respeito das comemorações em sua Comunidade 

no dia das mães. O vereador Armando Cruz, que sou a tribuna para se 

pronunciar, informou a todos que no momento o coordenador de transporte 

escolar seria o Sr. Sirley, morador da comunidade Serraria destacou o numero de 

telefone do mesmo para que todos possam se comunicar, também repassou 

informações sobre o ônibus para os alunos das Comunidades Cabeceira e 

Trindade para o Pernambuco, em seguida, agradeceu ao Secretario de obras pelo 

serviço realizado na entrada o Carirú, relatou que na estrada do Livramento 

também esta esburacada e com difícil acesso, fez um relato de um ocorrido no 

ônibus do Tatuaia, também comentou sobre a questão do fechamento das Escolas 

e as preocupações em relação aos alunos, frisou as reformas que foram feitas nas 

Escolas do campo e agora as mesmas serão fechadas. O vereador Dacivaldo 

Ferreira, que usou a tribuna para se pronunciar, frisou o dia das mães e o evento 

de comemoração em sua Comunidade, agradeceu a todos que contribuíram e 

demonstrou-se feliz pelo mesmo, frisou uma conversa com o Prefeito referente ao 

grupo de idosos de Petimandeua e ressaltou sobre o assunto, comentou sobre os 

alunos da Escola Antonio Marçal, disse que o Espaço Cultural não tem condições 

de acolher os alunos, salientou sobre o transporte escolar, falou sobre o expediente 

referente ao plano de saneamento básico, disse que precisa ser cobrado do 

Executivo, assim como também deve ser pensado outros assuntos como o transito 

na cidade, por fim, complementou a fala dos demais vereadores referente à 

educação no campo. O vereador João Charles, agradeceu ao Presidente pela 

instalação do banheiro masculino na Casa, ressaltou sobre a manifestação que 

havia ocorrido, disse que havia pessoas com interesse político na mesma, 

parabenizou o ato público mais questionou a postura de alguns fora da Casa em 

falar mal de vereador, pediu apoio aos Pares em relação a um projeto seu para 

conseguir asfalto para algumas ruas da cidade, para que possam ir juntos a 

Assembleia levar o referido. O vereador Valdineio Cerqueira, questionou a 

respeito do tempo de fala de cada pessoa na sessão, disse que trata-se do 

regimento, fez seus agradecimentos ao Secretario de Saúde pela presença na 

sessão passada na Casa, falou sobre o fechamento das Escolas, disse que o 

vereador esta sendo questionado mais que até o momento não foi feito nenhuma 

reunião com o SINTEPE e que em nenhum momento o vereador se escondeu, e 

que faltou planejamento e organização referente a este fato. Ao retomar a palavra 

o Sr. Presidente, frisou a respeito das obras que o mesmo realizou na Casa, falou 

sobre a Escola Antonio Marçal e o atraso na referida obra e convidou a todos para 

participar do Círio de Patauateua. Passando-se para Ordem do dia constou em 
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pauta as seguintes proposições: Requerimento de nº 016/2019, de autoria do 

vereador Dacivaldo Ferreira, que solicita ao Sr. Prefeito Municipal,   que faça a 

aquisição de um micro-ônibus para transporte de pacientes que fazem (TFD) 

tratamento fora do Município, visando assim da uma qualidade melhor aos 

usuários da saúde em nosso Município, sendo o mesmo lido, debatido e provado 

por unanimidade. Projeto de Resolução nº002 de maio de 2019, que altera a 

Resolução nº: 002/2009 que dispõe sobre a reforma administrativa da Câmara 

Municipal de Inhangapi Pará, e reajusta o vencimento dos servidores efetivos, 

cargo em comissão, e contratados adequando ao salário mínimo vigente nacional, 

e dá outras providencias. Sendo este lido e encaminhado para as Comissões de 

Fiscalização Financeira, Orçamentária e de Apoio Administrativo e para 

Legislação, Justiça e Redação Final, para devida analise e parecer técnico. Não 

havendo nada mais a tratar 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 15 de 

maio de 2019. 

                                  

 


