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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIAO 

ORDINARIA DO SEGUNDO PERIODO, DO 

TERCEIRO ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA 

OITAVA LEGISLATURA DA CAMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia seis de novembro 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; Mauro Leite Pequeno; Marcus Reis Silva da Costa; Selma Maria Pereira 

da Costa e Valdineio Araújo Cerqueira. Prosseguida a chamada havendo número 

legal o Sr. Presidente na forma regimental declarou aberta a presente reunião. Em 

seguida 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. Inicialmente ao se pronunciar o vereador 

Dacivaldo Ferreira usou a tribuna destacou os trabalhos realizados na Vila de 

Petimandeua e agradeceu ao Prefeito pelos mesmos, comentou sobre as críticas 

recebidas por questões políticas, convidou a todos para participar do círio de 

Petimandeua , em seguida, solicitou ao plenário autorização para se ausentar da 

sessão para acompanhar os trabalhos em sua comunidade. Após, na ausência do 

vereador Dacivaldo na sessão o vereador Valdineio Cerqueira foi convidado para 

compor a Mesa diretora. Ao se pronunciar o vereador Mauro Leite usou a tribuna 

para se pronunciar, frisou novamente a situação da Vila Patauateua por falta de 

iluminação pública, falou sobre a sessão itinerante que ocorrera na mesma, 

ressaltou sua posição como representante do povo e o empenho e união na Casa, 

por fim, fez comentários em relação ao Pré-sal e a PEC referente aos benefícios 

para os Municípios e, solicitou a realização de serviços nas vias públicas da Vila 

Cachoeira.  O vereador Denílson Souza, ressaltou sobre os trabalhos realizados em 

Petimandeua, complementou a fala do vereador Mauro em relação a necessidade 

de realizar melhorias em Patauateua, assim como também outras comunidades de 

sua região, destacou alguns benefícios que Patauateua recebeu, bem como a 

reforma do posto de saúde, uma ambulância nova e reforma da Escola e disse que 

acredita que haverá melhorias em todas comunidades, informou que já foi 

contratado um novo operador de máquinas e que em breve retornara os trabalhos 

nas vicinais de sua região, por fim solicitou a Casa que envie um oficio ao 

secretario de agricultura para o mesmo participar da sessão itinerante. O vereador 

Armando Cruz usou a tribuna, também comentou sobre o Pré-sal e a PEC para os 
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Municípios, em seguida solicitou a reposição de lâmpada queimada na travessa 

Laercio Bezerra, disse que a população está questionando o fato, solicitou também 

melhorias em uma ladeira da vicinal do Livramento, por fim frisou a primeira 

reunião itinerante e a importância da população entender o papel do vereador e 

solicitou novamente serviços de melhorias na Alameda Dom Pedro. O vereador 

João Charles usou a tribuna, também comentou sobre iluminação pública, frisou 

que está havendo varias reclamações em relação a este fato, solicitou que o 

Executivo tome providencia em relação a dois buracos na rua Alexandre 

Laudegario disse que a mesma está ficando e intrafegável, questionou a demora 

para resolver as situações que reivindicam, bem como as solicitações para o Bairro 

13, e a Alameda Don Pedro, também fez questionamentos em relação ao ônibus 

que carrega pacientes que fazem hemodiálise, fez um relato do ocorrido e disse 

que há reclamações de pessoas relatando que há motorista que trata mal o 

paciente, assim como também reclamações em relação ao telefone do hospital 

municipal, por fim, solicitou que leve ao conhecimento do prefeito a situação da 

praça nossa Senhora de Fátima. O vereador Marcus Costa também usou a tribuna 

agradeceu ao Prefeito pelas melhoria no cemitério de Pernambuco, informou a 

Casa sobre uma reunião em Pernambuco, frisou não ter participado por não ter 

recebido convite, frisou a importância da mesa e que tratava-se da reforma do 

posto policial da referida comunidade, que não esta havendo dialogo entre a 

policial  e o executivo. O vereador Valdineio Cerqueira, também comentou sobre a 

reunião itinerante e a importância da mesma, comentou sobre a reunião no 

Pernambuco frisando a pauta da mesma que seria a reforma do boxe policial da 

comunidade, fez um relato da mesma, disse que esta faltando dialogo para 

resolver a questão, falou sobre as questões politicas e as criticas aos vereadores. Ao 

retomar a palavra o Sr. Presidente frisou a reunião itinerante que será realizada 

em Patauateua, fez elogios ao atendimento no posto de saúde da mesma 

comunidade e parabenizou o Prefeito pelos trabalhos que estão sendo realizados 

nas comunidades. Passando-se para ordem do dia constou em pauta as seguintes 

proposições: Requerimento de nº040/2019, de autoria do vereador Denílson 

Souza, solicitando ao Prefeito Municipal, que através da Secretaria responsável 

seja construída uma área de recreação na Escola Municipal da Comunidade Arajó, 

bem como uma sala para funcionamento da diretoria da referida Escola. 

Requerimento de nº041/2019, de autoria do vereador Denílson Souza, solicitando 

ao Prefeito Municipal, serviços de revitalização na Praça da Comunidade 

Maracanã, sendo estes debatidos e aprovados por unanimidade. Não havendo 

mais matéria para deliberar o Sr. Presidente agradeceu pela participação de todos 

e deu por encerada a sessão. Do que, para constar foi lavrada a presente ata, que 
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lida e achada conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, em 06 de 

novembro de 2019. 

 

      

 


