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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIAO 

ORDINARIA DO SEGUNDO PERIODO, DO 

TERCEIRO ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA 

OITAVA LEGISLATURA DA CAMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia vinte e sete 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 procedida a leitura da ata da sessão 
anterior, sendo a mesma aprovada sem alteração. Após a leitura dos expedientes, 
conforme a solicitação do Sr. Flavio Silva Paes, coordenador-SESC Inhangapi, a 
equipe foi convidada para se pronunciar. Ao usar a tribuna, os mesmo ressaltaram 
sobre um baixo assinado em apoio ao Sesc para o fortalecimento do mesmo na 
cidade, foi frisado que precisa alcançar uma meta de um milhão de assinaturas no 
País, solicitaram apoio do Legislativo e se colocaram a disposição para parcerias 
informando que o SESC está de portas abertas para atividades sociais e para 
contribuir com o Município. Em seguida os Senhores vereadores foram unanimes 
em agradecimentos a equipe e a instituição pelo atendimento à população do 
Município, destacaram seu poio e se colocaram à disposição. Na sequência, foi 
franqueada a palavra com o tema livre. Ao usar a palavra o vereador Denílson 
Souza, agradeceu ao Prefeito pela conclusão dos serviços de limpeza em 
Patauateua, informou sobre os serviços nas estradas que estão sendo concluídos, 
falou a respeito de uma reunião para o cadastro de pessoas para a realização do 
serviço dos tratores agrícolas, informou também sobre o cadastro para 
recebimento de mudas e carteirinha de produtor rural, por fim, frisou suas 
solicitação que ainda não foram atendidas, assim como também a situação da 
ponte que liga a vila Patauateua a comunidade Saudade. O vereador Armando 
Cruz usou a tribuna, parabenizou a empresa Industec Brasil pelo início do curso 
de operador de máquinas pesadas no Município, destacou o número de 
participantes no mesmo, agradeceu ao Padre Renato por disponibilizar o espaço 
para a realização do curso, fez um relato da dedicação do Pároco  no Município, 
por fim, solicitou informações em relação a elaboração de um projeto referente a 
homenagens. A vereadora Selma Pereira, complementou a fala do vereador 
Armando Cruz em relação ao Padre Renato, frisou a passagem do aniversário do 
mesmo, parabenizando e agradecendo pelos trabalhos no Município, por fim, 
desejou condolências à família da Sr. Conceição pelo falecimento da mesma. O 
vereador Mauro Leite também parabenizou o Padre Renato pelo catolicismo no 
Município, frisou uma pesquisa em sua comunidade, citou que houve  uma 
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reunião em relação aos tratores em sua comunidade frisando não ter participado 
por não ter sido convidado, ressaltou sobre uma reunião que ocorreria em 
Patauateua em relação a falta de água, por fim, solicitou ao líder do governo 
vereador Dacivaldo que leve ao Prefeito para que seja realizado serviços de 
melhorias no Ramal do Sr. Ivo para facilitar a vida dos moradores idosos que 
residem no mesmo. O vereador Marcus Costa solicitou ao Sr. Presidente da Casa 
esclarecimentos em relação ao oficio destinado a SEDUC para que os Pares 
possam tomar uma atitude em relação ao mesmo, comentou sobre a reunião 
itinerante em Pernambuco e a importância da Comunidade participar, agradeceu 
a vereadora Selma Pereira pelo convite em relação a Deputada Heloisa, fez um 
relato da visita ao gabinete da mesma e o comprometimento da Deputada com o 
Município, também frisou a questão do microssistema de abastecimento de água 
em Patauateua, disse que precisa da união da comunidade junto ao Poder público. 
O vereador Dacivaldo Ferreira usou a tribuna, complementou a fala do vereador 
Mauro Leite em relação ao microssistema de abastecimento de água de 
Patauateua, parabenizou o Padre Renato pelo seu aniversário e agradeceu ao 
mesmo por atender seu pedido e ceder o espaço para a realização do curso da 
empresa Industec Brasil,  frisou a importância do SESC no município, em seguida, 
citou os serviços que estão sendo realizados nas vicinais, assim como também os 
serviços dos tratores na área da agricultura, destacou a questão da rede Celpa em 
relação a UBS Centro e sobre oscilação de energia que vem ocorrendo, disse que a 
Celpa não vem cumprindo com seu compromisso, falou sobre o encontro de conta, 
destacou seu desejo de fazer uma campanha contra a referida empresa, e repudiou 
a mesma pelo serviço de má qualidade no Município, por fim, agradeceu ao 
Prefeito pela reposição de lâmpadas na Avenida Ernane Lameira na cidade. O 
vereador Valdineio Cerqueira, frisou os serviços dos tratores na área da 
agricultura, comentou sobre a sessão itinerante que ocorrerá em Pernambuco e os 
serviços realizados nas PA com os maquinários do município, complementou a 
fala do vereador Mauro em relação a reunião em sua comunidade, falou sobre o 
sistema de água das comunidades e como funcionava. O vereador João Charles 
parabenizou o Sr. Funchá, que esteve presente na plateia, pelo trabalho em relação 
as ambulâncias no Hospital municipal. Passando-se para ordem do dia constou 
em pauta as seguintes proposições: Portaria de nº011/2019, de 26 de novembro de 
2019-CMI. O Presidente da Câmara Municipal de Inhangapi do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais, prevista no artigo 92, I da Resolução 01/2000, que 
institui o Regimento Interno; fica designada a Sessão Legislativa Itinerante na 
Zona Rural da Comunidade Pernambuco, no dia 04 de dezembro com o início ás 
09h00min. 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 27 de novembro de 2019.     
   
          

 


