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ATA DA SESSÃO ITINERANTE DA CAMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI REALIZDA NA 

COMUNIDADE PERNAMBUCO; NESTE 

MUNICÍPIO ESTADO PARÁ. 

  
No dia quatro de dezembro do ano de dois mil e dezenove, Ás 09h00min, no salão 

Paroquial da Igreja Católica da Comunidade Pernambuco, estiveram presentes os 

Senhores: Raimundo Moura Amorim, Presidente; Dacivaldo Ferreira dos Santos, 

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

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 e, justificou a 

ausência do vereador Denílson Souza. 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 usar a tribuna o vereador Marcus Costa saudou e agradeceu a todos 

que estavam presentes no momento, disse que convidou a comunidade para 

referida sessão mais que por motivos de trabalho muitos não poderiam 

comparecer, destacou novamente o projeto do vereador Dacivaldo em relação as 

sessões itinerantes do Legislativo, fez um relato de seus requerimentos, bem como 

a solicitação para construção da ponte sob o rio Apeú na comunidade Serraria, 

uma solicitação a SEDUC que até o momento não houve resposta entre outros 

citados pelo mesmo, ressaltou a importância da comunidade conhecer os trabalhos 

do vereador, salientou que o atual gestor recebeu o Município sucateado e os 

planejamentos do mesmo para realização de serviços de melhorias, agradeceu ao 

empresário Sr. Simão pela parceria como o vereador, informou que irá retornar as 

atividades do Crás no Pernambuco em janeiro de 2020, frisou que a prefeitura 

depende de recursos Estaduais e Federais, agradeceu aos Deputados Miro Sanova 

e Hélio Leite pelas emendas Parlamentar em beneficio do Município de Inhangapi 

informando que Pernambuco também receberá melhorias, destacou novamente a 

visita ao Gabinete da Deputada Dra. Heloísa para a solicitação de uma 

ambulância, por fim, falou sobre o excelente trabalho do Secretário de saúde Celso 

Leite e que em breve será inaugurada a UBS Centro na cidade. O vereador Mauro 

Leite usou a tribuna agradeceu a plateia, frisou a iniciativa da Câmara em vim até 

as comunidades, disse que a falta de conhecimento e diálogo está causando 

problemas e que essa é uma oportunidade para a comunidade conhecer o trabalho 

do vereador, relatou que o ex-Prefeito Sr. Osvaldo Freitas teve dificuldade em sua 

gestão por motivos de falta de união, frisou a ideologia política, destacou a união 
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da atual Legislatura para melhorias em todo município, informou que o vereador 

não executa obras apenas faz solicitações e fiscaliza, disse esta empenhado em 

trazer recursos para o município, informou que as máquinas já estão no 

Patauateua iniciando os serviço de melhorias, mais que também na referida 

comunidade necessita de reposição de lâmpadas queimadas, informou também 

que a Comunidade Cachoeira está intrafegável. O vereador Armando Cruz usou a 

tribuna, informou que participou junto com os vereadores Dacivaldo Ferreira e 

Mauro Leite da entrega dos certificados do curso de operador de máquinas 

pesadas, parabenizou a empresa Industec Brasil pela realização do referido curso, 

em seguida, destacou a importância da reunião itinerante em aproximar o 

vereador da comunidade, informou que as demandas o vereador informa e solicita 

através de requerimentos para o Executivo e que sempre o representante do 

governo vereador Dacivaldo leva ao conhecimento do Prefeito, complementou a 

fala do vereador Marcus em relação a solicitação a SEDUC referente ao transporte 

escolar Estadual e frisou que também solicitou ao Executivo em relação ao 

transporte escolar Municipal e que até o momento aguarda resposta, citou o portal 

da transparência como um meio de fiscalização e prestação de contas. O vereador 

João Charles usou a tribuna, destacou que esta no seu segundo mandato como 

vereador e os trabalhos dos mesmos como fiscalizador, disse acompanhar os 

trabalhos do Executivo, destacou o apoio do Deputado Miro Sanova com emendas 

parlamentares em prol do Município, demonstrou-se feliz por fazer parte da atual 

gestão por esta exercendo um belíssimo trabalho, falou das dificuldades de 

acompanhar os trabalhos do ex-prefeito pela péssima gestão e frisou que como 

vereador fiscalizou e cobrou em relação a obra inacabada da UBS centro e da 

Creche no bairro vila nova na gestão passada porque esse é o papel do vereador, 

por fim, agradeceu a plateia pela presença ao Presidente por levar o Legislativo a 

Comunidade e ao vereador Dacivaldo pelo Projeto. A vereadora Selma Pereira 

usou a tribuna, disse que está exercendo o trabalho de vereadora, que as cobranças 

das comunidades são solicitadas melhorias através de requerimentos ao 

Executivo, relatou ter orgulho de fazer parte da atual gestão, também destacou a 

maneira que o município foi deixado pela gestão anterior, frisou sua trajetória 

como Secretária de Assistência Social, citou a reforma da delegacia e o hospital 

Municipal como avanço no município, parabenizou o vereador Marcus por 

destacar seus requerimentos, destacou também o apoio dos Deputados Miro 

Sanova e Hélio Leite, disse estar buscando parceria com a Deputada Dra. Heloisa 

para uma emenda Parlamentar para uma nova ambulância para o município, 

demostrou-se indignada com os Deputados que recebem votos no Município e 

não beneficiam o mesmo, por fim, informou que em breve será inaugurada a Casa 

do Conselho Tutelar. O vereador Valdineio Cerqueira usou a tribuna, falou das 
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dificuldades em relação ao governo do Estado, disse também que o prefeito realiza 

os serviços bem feitos mais ainda falta os detalhes nas comunidades, questionou 

novamente a não presença dos alunos na referida sessão, ressaltou que e muito 

importante a união na comunidade, relatou que já esta no seu quarto mandato 

como vereador e o respeito e carinho recebido pelos colegas, destacou o Projeto 

para praça do Pernambuco que foi arquivado após a troca de presidente no País 

mais informou que estão correndo atrás para realização do mesmo. O vereador 

Dacivaldo Ferreira usou a tribuna, fez um breve relato dos trabalhos realizados 

pela gestão, as dificuldades e as prioridades, bem como na área da saúde e 

Educação, salientou sobre o fechamento de escolas no campo e o fim do ensino 

multissereado, destacou os serviços de terraplanagem nas vicinais e os 

maquinários usados na realização dos mesmos, citou também o inicio dos 

trabalhos no Patauateua, a troca de iluminarias em Petimandeua e também  na 

Avenida Ernane Lameira, disse que a gestão vem buscando recursos e frisou as 

questões políticas em relação ao Governo do Estado, em seguida, solicitou a todos 

a verificação em seus comprovantes do benefício bolsa família a questão da tarifa 

social para o cadastro na rede Celpa para menor tarifa em relação ao pagamento 

de energia elétrica, falou sobre o recurso do Pré-sal aos município e informou que 

há planejamento para executar a reforma da Escola de Pernambuco, assim como 

também, do ginásio Esportivo, destacou a reforma do posto de saúde e a união 

dos empresários com a comunidade de Pernambuco. Ao retomar a palavra o Sr. 

Presidente agradeceu aos Pares pelo pronunciamento de cada um, destacou a 

presença do Sargento Domiciano e parabenizou o mesmo pelo trabalho na região, 

parabenizou também ao Sr. Simão e demais empresários pela atuação na 

comunidade e citou o portal da transparência como meio de fiscalização. 

Passando-se para Ordem do dia constou em Pauta as seguintes Proposições: 

Requerimento de nº 052/2019, de autoria do vereador Armando Cruz, que solicita 

ao Sr. Prefeito Municipal, a substituição da caixa d’água de 2.000 ( dois mil) litros 

por uma de 5.000 (cinco mil) litros de água na Comunidade Serraria e a ampliação 

da base de sustentação da mesma, assim como também, a expansão da rede de 

distribuição do microssistema de abastecimento de água para atender todas as 

famílias da referida comunidade, conforme o artigo 7º, inciso VII (a), da Lei 

Orgânica do Município. Requerimento Verbal de autoria do vereador Mauro Leite 

Pequeno, solicitando ao Poder Executivo, a expansão do microssistema de 

abastecimento de água potável da comunidade Cachoeirinha, para atender três 

famílias que residem nas proximidades do campo de futebol da referida 

comunidade, sendo estes aprovados por unanimidade. Não havendo nada mais a 

tratar o Sr. Presidente agradeceu pela participação de todos e deu por encerrada a 
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sessão. Do que, para constar foi lavra a presente ata, que lida e achada conforme 

será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, em 04 de dezembro de 2019.  

 

 


