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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIAO 

ORDINARIA DO SEGUNDO PERIODO, DO 

TERCEIRO ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA 

OITAVA LEGISLATURA DA CAMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia trinta de outubro do ano de dois mil e dezenove, Ás 09h00min, no plenário 

da Câmara Municipal, estiveram presentes os Senhores: Dacivaldo Ferreira dos 

Santos, 1º Secretario; João Charles Oliveira da Costa; 2º Secretario; Armando Cruz 

Duarte; Denílson Souza de Menezes; Mauro Leite Pequeno; Marcus Reis Silva da 

Costa; Selma Maria Pereira da Costa e Valdineio Araújo Cerqueira. Prosseguida a 

chamada, na ausência do Sr. Presidente Raimundo Amorim, de acordo com o 

memorando nº001/2019-CMI, o qual informa a ausência do Presidente no 

Município, a presente reunião foi conduzida pelo 1º Secretário Dacivaldo Ferreira. 

Em seguida foi convidado para compor a Mesa Diretora o Vereador Valdineio 

Cerqueira. Havendo numero legal o Presidente em exercício na forma regimental 

declarou aberta a presente sessão. Na sequencia foi lido um texto bíblico e 

precedida a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada sem 

alteração. Após a leitura dos expedientes foi franqueado a palavra com o tema 

livre. Ao usar a palavra o vereador João Charles, agradeceu a Deus pelo 

livramento em um acidente que ocorreu com o mesmo, questionou as respostas 

aos requerimentos, solicitou providencias em relação a alunos da Comunidade 

Paricá fez um relato do que está ocorrendo, disse que procurou o Secretario de 

Educação e que não houve resposta concreta, mais frisou que precisa de uma 

conversa para resolver a questão, comentou sobre a reforma da quadra de areia e 

as obras que estão sendo concluídas no Município. O vereador Denílson Souza, 

complementou a fala do vereador Charles em relação as obras, frisou a reunião 

itinerante da Casa em Patauateua, disse que está preocupado com a falta de 

público na mesma, também comentou sobre a questão do ônibus escolar no Paricá, 

disse que o serviço de melhoria do ramal seria a melhor opção para que o ônibus 

faça o trajeto mais que no momento estão sem operador de máquina, pois o que 

estava realizando o serviço pediu demissão, falou sobre o processo de adaptação 

na questão da nucleação. O vereador Mauro Leite usou a tribuna, fez 

questionamentos em relação ao Secretário de Educação, disse que o mesmo precisa 

montar seu cronograma e apresentar aos Pares na Casa, falou sobre falta de 

iluminação pública em Patauateua, e frisou a situação do ramal que dá acesso a 

Comunidade ponta de Terra, e falou sobre a questão de público na reunião 

itinerante que ocorrera em Patauateua e frisou o evento gospel no Município. O 
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vereador Armando Cruz usou a tribuna, destacou a situação da ponte na 

comunidade Saudade, fez perguntas em relação a um projeto sugerido na sessão 

anterior e pediu que se empenhem para que seja realizado. O vereador Valdineio 

Cerqueira, comentou sobre a LOA, falou sobre a falta de iluminação pública nas 

comunidades e fez alguns questionamentos a respeito do assunto, agradeceu ao 

Executivo pelo serviço realizado na PA 460, agradeceu também pelo serviço 

realizado na comunidade boa vista e frisou a falta de informação ao realizar o 

mesmo e alguns trechos que faltou concluir o serviço, solicitou ao líder do governo 

que leve ao prefeito. A vereadora Selma Pereira, frisou ter acompanhado o serviço 

em Boa Vista, relatou que o prefeito também esteve presente na referida 

comunidade e que foi realizada uma reunião no qual a comunidade ficou de 

acordo com o serviço, em seguida, convidou a todos para um campeonato na 

mesma Comunidade. O vereador Marcus costa usou a tribuna, agradeceu a gestão 

pelo serviço no cemitério de Pernambuco, falou sobre os trabalhos nas vicinais e a 

questão de ser realizado com celeridade pelo fato do município ser grande, 

também frisou a questão da falta de iluminação pública nas comunidades, e falou 

da importância da presença do Secretário de Educação na Casa. Ao retomar a 

palavra o presidente em exercício destacou o curso ofertado pela empresa 

Industec Brasil no município frisando a importância do mesmo, por fim convidou 

a todos para o círio em Petimandeua no dia dez de novembro. Passando-se para 

ordem do dia constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento de nº 

038/2019, de autoria do vereador Valdineio Cerqueira, solicitando ao Prefeito 

Municipal, que através da Secretaria de Educação seja disponibilizada uma sala de 

aula da Escola Municipal de Boa Vista  para a Secretaria de Saúde realizar seus 

trabalhos, uma vez que, não tem local adequado para seu respectivo atendimentos 

de saúde na referida Comunidade. Sendo este lido e aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº003/2019, iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a 

obrigação da realização de coleta seletiva em eventos no Município de Inhangapi e 

dá outras providencias. Inicialmente foi destacado que o referido projeto já havia 

tramitado na Casa, o qual foi pedido visto pelo vereador Dacivaldo Ferreira, o 

mesmo foi debatido pelos Pares e questionada em relação a obrigatoriedade de 

coleta em eventos particulares, assim como também a questão de cobrança de taxa. 

Após, o referido Projeto entrou em votação, sendo o mesmo votado por 

unanimidade a sua não aprovação, por fim foi dado ciência ao plenário a Lei 

Orçamentaria anual para o exercício financeiro de 2020 (LOA). Não havendo mais 

matéria para deliberar o Presidente em exercício 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 

30 de outubro de 2019. 


