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ATA DA DECIMA SÉTIMA REUNIAO 

ORDINARIA DO PRIMEIRO PERIODO, DO 

TERCEIRO ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA 

OITAVA LEGISLATURA DA CAMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia cinco de junho 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 dos expedientes, foi 

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

Marcus Costa usou a tribuna para se pronunciar e, comentou sobre o expediente 

do acessor jurídico da Casa a respeito de um encaminhamento do Ministério 

público referente a um processo do ex Prefeito Sr. Osvaldo Freitas, falou sobre a 

obra na UBS da cidade e agradeceu ao Prefeito pelo empenho em buscar recursos 

para sua conclusão. O vereador Denílson Souza, ressaltou sobre os Projetos que 

estão na Casa para que as Comissões se reúnam para analisá-los, informou que já 

foram retomados os serviços nas comunidades de sua região, agradeceu ao 

Deputado Federal Helio Leite pelo apoio em Brasília e ao Prefeito Egilasio pelo 

empenho para a conclusão da obra da UBS. O vereador Mauro Leite, justificou sua 

ausência junto ao vereador Armando Cruz na sessão anterior, disse que estava 

reunido com o Deputado Daniel Santos, fez um relato dos assuntos tratados com o 

mesmo, em seguida, solicitou informações referentes ao cronograma de trabalho 

das vicinais, uma vez que as estradas estão esburacadas, solicitou também ao 

Presidente que busque informações referentes a área da agricultura, disse que está 

sendo cobrado referente aos maquinários da referida área, e salientou sobre a 

situação da estrada da Comunidade Paricá. A vereadora Selma Pereira, também 

parabenizou ao Prefeito pelo empenho referente à UBS, complementou a fala do 

vereador Mauro Leite refrente a estrada de Paricá, frisou que dever ser cobrado 

também do Prefeito de São Miguel, em seguida, convidou a todos para participar 

do evento da igreja católica chamado forró do Vicentinho. O vereador Dacivaldo 

Ferreira, que também usou a tribuna para se pronunciar, complementou a fala do 
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vereador Marcus referente à obra da UBS, convidou os Pares para ir juntos na 

mesma, relatou que o Prefeito teve dificuldades no atendimento em Brasília em 

relação ao agendamento eletrônico, frisou que o mesmo conseguiu a liberação de 

oitenta e um mil reais para referida obra, mais informou que a mesma custará 

inicialmente cento e sessenta mil setecentos e sessenta e seis reais, justificou a falta 

da placa informativa na obra, disse que noventa por cento do recurso da mesma 

havia sido informado ao Ministério da Saúde, a qual consta no portal do Governo 

Federal concluída, em seguida salientou sobre sua vida política e as melhorias 

conquistadas para sua comunidade e parabenizou o Prefeito Egilasio Feitosa e ao 

Secretário de Saúde Celso Leite, destacou a meta alcançada de vacinação da 

influenza, sendo que o Município de Inhangapi ficou em primeiro lugar pelo 

segundo ano consecutivo e também salientou sobre o consorcio intermunicipal de 

resíduos sólidos, falou sobre a questão de Jet Sky na área de banhistas no rio 

Inhangapi frisando um projeto de lei do mesmo referente a este fato, por fim, 

comentou sobre o expediente em relação ao ex-prefeito Osvaldo Freitas. Ao 

retomar a palavra o Sr. Presidente, comentou sobre a limpeza na Praça da cidade, 

também comentou sobre a obra da UBS e disse que a mesma tem até trinta dias 

para ser concluída. 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 05 de junho de 2019.                           

 

 


