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ATA DA PRIMEIRA REUNIAO ORDINARIA 

DO SEGUNDO PERIODO, DO TERCEIRO ANO 

LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia quatorze de agosto 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; 

Armando Cruz Duarte; Denílson Souza de Menezes; Marcus Reis Silva da Costa; 

Mauro Leite Pequeno e Selma Maria Pereira da costa. Prosseguida a chamada 

havendo numero legal o Sr. Presidente na forma regimental declarou aberta a 

presente reunião, justificou a ausência dos vereadores João Charles e Valdineio 

Cerqueira, e convidou o vereador Denílson Souza para compor a Mesa Diretora. 

Em seguida foi lido um texto bíblico e procedida a leitura das atas das sessões 

anteriores, sendo as mesmas aprovadas sem alterações. Após a leitura dos 

expedientes recebidos foi franqueada a palavra com o tema livre. Ao fazer uso da 

palavra o vereador Denílson Souza, informou que se iniciou a limpeza nas 

comunidades de sua região, agradeceu pelos serviços na área da agricultura com 

os tratores que também se iniciaram, falou sobre a área da saúde em relação ao 

GPS para verificar as localidades que fazem parte do Município, comentou a 

respeito da superlotação do ônibus escolar de sua comunidade. A vereadora 

Selma Pereira, destacou que foi procurada por mãe de aluno da comunidade 

Carirú, a qual fez um relato de um ocorrido com motorista do ônibus do mesmo e 

solicitou que seja tomado providencias a respeito do caso, comentou sobre á 

Conferencia de assistência Social, demonstrou-se triste pela falta de parlamentar 

na mesma. O vereador Armando Cruz, justificou sua ausência na conferencia, 

frisou que a população também precisa participar desses eventos, falou sobre o 

serviço nas estradas, convidou a todos para uma missa em sua comunidade e 

também para um evento na comunidade de Livramento. O vereador Dacivaldo 

Ferreira usou a tribuna para se pronunciar, agradeceu ao Sr. Prefeito pelos 

serviços realizados, bem como no campo de futebol, falou da importância do 

incentivo ao esporte, comentou sobre os serviços que estão sendo realizados nas 

estradas, frisou que também foi procurado em relação ao ônibus escolar de sua 

comunidade, e complementou a fala da vereadora Selma em relação a 

Conferencia, destacou a importância de um represente do Legislativo no mesmo, 

por fim, convidou a todos para um evento de uma vaquejada e ressaltou sobre o 

Conselho da agricultura. O vereador Mauro Leite, agradeceu aos Pares pela união 
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na Casa, complementou a fala do vereador Denílson em relação ao limite do 

Município, frisou a respeito de uma reunião realizada pelo mesmo na 

Comunidade Cachoeira relatou o assunto tratado na mesma, destacou sua 

preocupação em relação aos comentários a seu respeito e comentou sobre os cortes 

na área da educação. O vereador Marcus Costa, fez perguntas em relação ao 

transporte escolar, também justificou sua ausência na Conferencia de assistência 

social e a questão da população não participar desses eventos, falou sobre a 

educação na questão da nucleação, disse ter procurado o Secretario de Educação 

para reivindica a repeito da Escola de sua comunidade de Pernambuco, que não 

está adequada para alunos com deficiências, entre outros citados pelo mesmo, 

solicitou ao presidente que envie um oficio á SEDUC solicitando respostas em 

relação a seu requerimento que já havia sido encaminhado para a mesma, por fim, 

falou sobre o inicio dos trabalhos nas estradas e a construção da ponte na PA 460 

sob o rio Apeú. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente, destacou o inicio dos 

trabalhos com os tratores nas comunidades Paraíso e Arajó, falou sobre o dia dos 

pais e as obras na cidade, também justificou sua ausência na Conferencia de 

Assistência Social. Passando-se para ordem do dia constou em pauta as seguintes 

proposições: Requerimento de nº 025/2019, de autoria do vereador Dacivaldo 

Ferreira dos Santos, que solicita ao Sr. Prefeito Municipal,  que seja fixada uma 

faixa de identificação no Prédio do Conselho Tutelar deste Município. Uma vez 

que, a população está tendo dificuldades de identificar o mesmo por falta da 

referida faixa, sendo este lido, debatido e aprovado por unanimidade. Projeto de 

Lei nº 003/2019, de 19 de junho de 2019, iniciativa do Poder Executivo, que dispõe 

sobre a obrigação da realização de coleta seletiva em eventos no Município de 

Inhangapi e dá outras providências. Sendo este lido e encaminhado para a 

comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para devida analise e parecer 

técnico. Na sequência foi dada ciência ao Plenário o ofício de nº 4287/2019-FMPS, 

referente à cópia do relatório de auditoria nº 15515, do MS/SGEP/ departamento 

Nacional de auditoria do SUS, sendo este encaminhado á Secretaria Municipal de 

Saúde solicitando informações atualizadas sobre falhas detectadas nas 

constatações do referido relatório. 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 14 de agosto de 2019. Em tempo 

onde está escrito, ausência na conferencia, na fala do vereador Armando Cruz, 

escreve-se, ausência na conferencia até às duas horas da tarde. 

  

 


