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ATA DA SESSÃO ITINERANTE DA CAMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI REALIZDA NA 

COMUNIDADE PATAUATEUA; NESTE 

MUNICÍPIO ESTADO PARÁ. 

  
No dia treze de novembro do ano de dois mil e dezenove, Ás 09h00min, na sede  

da Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Patauateua, 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 número legal o Sr. Presidente na forma 

regimental declarou aberta a presente sessão. Em seguida foi lido um texto bíblico 

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

alteração. Não havendo expediente para leitura foi franqueado a palavra com o 

tema livre. Ao se pronunciar o vereador Mauro Leite usou a tribuna, destacou a 

importância da reunião itinerante nas comunidades para que a população conheça 

o trabalho do Legislativo, frisou o Projeto do vereador Dacivaldo para a realização 

das mesmas, disse que o vereador é o porta voz do povo destacando os 

requerimentos de sua autoria que foram atendidos, fez um relato da situação que 

se encontra a Vila Patauateua com a falta de iluminação pública, falou de suas 

reinvindicações e disse esperar ansioso que Patauateua e as comunidades de sua 

região sejam contemplada com melhorias. O vereador Denílson Souza usou a 

tribuna, parabenizou o vereador Dacivaldo pelo projeto em relação as sessões 

itinerantes do Legislativo, disse ser uma forma de aproximar a comunidade do 

vereador, também relatou que Patauateua necessita de melhorias, destacou as 

lideranças políticas e os benefícios conquistados para a referida comunidade bem 

como, a reforma do ginásio esportivo, a reforma da Escola, a reforma do posto 

médico, uma ambulância nova e um veículo escolar, frisou apoio ao Executivo e a 

união na Casa, citou também o poio de Deputados para o Município destacando a 

construção da delegacia, novas viaturas para policia militar na cidade e os tratores 

para área da agricultura. O vereador Valdineio Cerqueira usou a tribuna, ressaltou 

a importância da referida sessão e falta de divulgação, disse que esperava 

encontrar um numero maior de pessoas na mesma, salientou sobre as conquistas 

do Legislativo frisando que o vereador leva as demandas das comunidades ao 

gestor municipal, disse que seu papel como vereador  e cobrar, reivindicar e 

fiscalizar, citou a falta de apoio em termo geral por motivos políticos, frisou a 

importância da união da comunidade e deu exemplo relatando como funciona em 
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sua comunidade a questão do sistema de abastecimento de água. O vereador 

Armando Cruz usou a tribuna, ressaltando a importância da comunidade 

entender o trabalho do vereador, disse que os vereadores estão fazendo sua parte 

e que sua reivindicações são levadas ao Prefeito pelo líder do governo na Casa 

vereador Dacivaldo, questionou a respeito dos trabalhos da área da agricultura no 

terceiro ano de governo municipal, complementou a fala do vereador Denílson em 

relação a bancada política e questionou  a decisão do Juiz a favor do fechamento 

de Escolas no campo, disse que continuará lutando em prol da população. O 

vereador Marcus Costa usou a tribuna, ressaltou sobre a união no Legislativo em 

busca de melhorias para as comunidades, relatou que o Município depende do 

Governo do Estado e Federal frisando os cortes de recursos, informou que em 

breve será inaugurada a UBS no centro da cidade e citou os serviços realizados nas 

PA 460 e 420 sendo este reivindicados pela Câmara e realizado pelo Governo do 

Estado juntamente com a Prefeitura. A vereador Selma Pereira usou a tribuna, 

disse que a comunidade precisa comparecer no poder Legislativo e conhecer os 

trabalhos do vereador, frisou sua passagem como Secretaria de Assistência Social 

ressaltando sobre o Crás do Patauateua e o motivo pelo qual não está 

funcionando, destacou o programa PAA (programa de aquisição de alimento) 

informando o retorno do mesmo, citou o hospital municipal como avanço no 

Município parabenizando o Prefeito e, por fim solicitou que o Legislativo seja 

presente nos eventos no município. O vereador João Charles usou a tribuna, 

parabenizou o Presidente da Casa pela coragem de levar o Legislativo para as 

comunidades, frisou sua passagem como Secretario de obras e as condições como 

recebeu a referida secretaria, disse que estava sucateada, parabenizou o Sr. 

Prefeito pela maneira que o mesmo vem administrando o município frisando que 

se o mesmo estivesse recebido o município em boas condições, os trabalhos já 

haviam avançado muito mais, por fim, solicitou novamente ao Secretário de 

Educação, providencias em relação ao transporte escolar para alguns alunos na 

comunidade Paricá, uma vez que o referido Secretário prometeu e até o momento 

os alunos estão tendo dificuldade de ir a escola impossibilitando o aprendizado e 

prejudicando o benefício bolsa família dos mesmos. O vereador Dacivaldo Ferreira 

usou a tribuna destacando o Projeto de lei de sua autoria para a realização das 

sessões itinerantes frisando a importância do mesmo, destacou também o trabalho 

da EMATER no município, fez um relato da maneira como a gestão realiza seus 

trabalhos em todo município, informando que Patauateua receberá melhorias, 

complementou a fala do vereador João Charles sobre a maneira que o Prefeito 

recebeu o município e as dificuldades para recuperar, disse que levou tempo e 

juntamente com a crise na economia dificultou alguns avanços, bem como também 

uma dívida deixada pelo ex-prefeito a qual o atual gestor paga mensalmente, por 
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fim, destacou a poio dos Deputados Nilton Campos, Miro Sanova, Macio Miranda 

e Hélio Leite e salientou sobre o Pré-sal e o recurso do mesmo para os municípios. 

Ao retomar a palavra o Sr. Presidente a todos pela presença e apoio, parabenizou 

o vice-prefeito, frisou a presença do jurídico da Casa na sessão, informou que a 

próxima sessão itinerante será realizada na comunidade Pernambuco, destacou a 

área da saúde como avanço no município, agradeceu ao prefeito pelos trabalhos 

nas estradas e parabenizou o vereador Dacivaldo pelo projeto para realizar sessões 

itinerantes do Legislativo nas comunidades. Em seguida foi convidado para se 

pronunciar o Sr. Kenji Oikawa representante da EMATER, o mesmo agradeceu 

pela oportunidade e parabenizou a Câmara pela realização da referida sessão, 

citou as comunidades que estão sendo atendidas com o Projeto piscicultura da 

EMATER, sendo estas em número de trinta e duas, frisou o número de pessoas 

destacou o trabalho da EMATER com os produtores rurais e a estratégia para 

criação de peixes e ressaltou que a EMATER está completando dez anos em 

Inhangapi. Na sequencia pronunciou-se o Sr. Luiz Augusto coordenados da 

EMATER, ressaltando que sempre acompanha as sessões na Câmara, destacou o 

repasse do Governo do Estado para a EMATER, fez um resumo dos matérias 

utilizados pela mesma, destacou a parceria com o Prefeito em relação ao 

combustível, água e internet, destacou as parcerias da EMATER com a SEMAGRI; 

com o Sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais; Sindicato dos 

Produtores rurais; Banco da Amazônia; Amazônia florescer, entre outros citado 

pelo mesmo, fez um breve relato dos trabalhos da EMATER atendendo os 

agricultores do Município, destacou também o trabalho do Sr. Pedro Barbosa 

juntamente com o SENAR e frisou a festa do produtor rural em homenagem a 

feira do agricultor. Por fim pronunciou-se o Vice-prefeito Plácido Trindade, que ao 

usar a tribuna demonstrou-se feliz pela realização da primeira sessão itinerante do 

Legislativo na comunidade Patauateua, complementou a fala do vereador 

Dacivaldo em relação ao município, agradeceu a plateia pela presença, salientou 

sobre sua trajetória com políticos e as lutas que o mesmo se dedicou para 

conquistar melhorias para sua comunidade, destacou que sua região tem onze 

comunidades e que precisam de melhorias, falou sobre as críticas construtivas e 

disse que sugestões sempre são bem vindas. Passando-se para ordem do dia 

constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento de nº042/2019, de 

autoria do vereador Denílson Souza, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que, 

através da Secretaria responsável seja construída uma área de recreação na Escola 

Municipal de Patauateua, uma vez que, a Escola não possui a referida área, e os 

alunos  utilizam o pátio da mesma para recreação. Requerimento de nº043/2019, 

de autoria do vereador Denílson Souza, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que, 

através da Secretaria responsável seja realizado serviços de reforma na Ponte que 



                                         ESTADO DO PARA  

CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

CNPJ: 34.824.094/0001-35 
 

Av. Ernane Lameira, 377 – Fone: (91) 3809-1145 – CEP: 68.770-000 – Inhangapi – Pará /www.cminhangapi.pa.gov.br 

E-mail: camara_inh@hotmail.com 
 

liga a comunidade Patauateua a Vila Saudade sob o igarapé Saudade, visto que, a 

mesma encontra-se deteriorada. Requerimento de nº044/2019, de autoria do 

vereador Denílson Souza, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, pavimentação 

asfáltica com drenagem e meio-fio na PA 420 no perímetro da Vila Arraial do 

Carmo zona rural deste Município. Requerimento de nº045/2019, de autoria do 

vereador Denílson Souza, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, serviços de 

revitalização na Praça da vila Patauateua. Requerimento de nº046/2019, de autoria 

do vereador Denílson Souza, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, pavimentação 

asfáltica com drenagem e meio-fio nas Vias públicas da Comunidade Maracanã. 

Requerimento de nº047/2019, de autoria do vereador Denílson Souza, solicitando 

ao Sr. Prefeito Municipal, pavimentação asfáltica com drenagem e meio-fio nas 

Vias públicas da Comunidade Cumaru. Requerimento de nº048/2019, de autoria 

do vereador Denílson Souza, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, pavimentação 

asfáltica com drenagem e meio-fio nas Vias públicas da Comunidade Catarina. 

Requerimento de nº049/2019, de autoria do vereador Denílson Souza, solicitando 

ao Sr. Prefeito Municipal, pavimentação asfáltica com drenagem e meio-fio nas 

Vias públicas da Comunidade Cachoeirinha. Sendo estes lidos, debatidos e 

aprovados por unanimidade. Requerimento verbal de autoria do vereador 

Dacivaldo Ferreira, solicitando ao poder Executivo, que analise as possibilidades 

de reformar o posto policial na Vila Patauateua e reutilizar o mesmo para 

funcionamento público, ou se necessário demolir o referido prédio, uma vez que, 

com sua desativação o mesmo está sendo usado para consumo de entorpecentes e 

prostituição. Sendo este aprovado por unanimidade. 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 lavra a presente ata, que lida e achada conforme 

será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, em 13 de novembro de 2019.  

 

 


