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ATA DA PRIMEIRA REUNIAO ORDINARIA 

DO PRIMEIRO PERIODO, DO QUARTO ANO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia vinte e dois de janeiro do ano de dois mil e vinte, 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; 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 reunião. Em 

seguida foi lido um texto bíblico e procedida a leitura da ata da sessão Itinerante, 

sendo a mesma aprovada sem alteração. Após a leitura dos expedientes foi 

franqueada a palavra com o tema livre. Ao usar a palavra o vereador Mauro Leite 

ressaltou sobre o ano que se inicia, comentou sobre o serviço realizado nas vias 

públicas de Patauateua, em seguida solicitou que seja realizado reposição de 

lâmpadas queimadas na referida vila, informou que Cachoeira também necessita 

de melhorias, por fim comentou sobre os tratores da agricultura e frisou que 

algumas pessoas não receberão os serviços realizados pelo mesmo. Ao usar a 

tribuna o vereador Marcus Costa demonstrou-se feliz pelas melhorias que 

Pernambuco receberá, bem como o inicio das atividades do Crás na referida vila, 

reforma e ampliação da Escola, do Ginásio Esportivo e reforma de um prédio 

público para funcionamento de um centro de leitura, falou sobre a importância da 

união e o papel do vereador, em seguida, questionou a respeito do veiculo da Casa 

solicitando esclarecimentos em relação ao valor mensal de combustível do mesmo, 

sugeriu que o veículo seja devolvido para o Executivo uma vez que não está sendo 

utilizado pelos vereadores. O Sr. Presidente respondeu ao vereador, afirmando 

que o veículo é utilizado para realizações de serviços deste Poder, mais que não 

havia problemas em devolve-lo ao Executivo. O vereador Armando Cruz falou 

sobre a sessão solene e a questão citada pelo Prefeito em relação a rede Celpa, 

solicitou que seja enviado um oficio a mesma assinado por todos vereadores para 

providencias em relação a energia elétrica nas agrovilas, por fim, compartilhou 

sua felicidade com os Pares pelo engajamento de seu filho nas forças armadas. O 

vereador João Charles usou a tribuna comentou sobre um projeto que está em 

estudo, parabenizou o ex-presidente da Casa Dacivaldo Ferreira assim como 

também o atual Presidente Raimundo Amorim pela parceria com o Executivo, 
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citou sua trajetória na secretaria de obras no inicio da atual gestão e o motivo de 

sua exoneração e falou de sua insatisfação em fazer parte da atual mesa Diretora 

da Casa. A vereadora Selma Pereira convidou a todos para participar da Missa de 

posse do novo Pároco, em seguida, parabenizou a Escola Irmã Maria das Neves 

pelo evento em realização a colação de grau do abc justificando o motivo da 

demora do convite ao Legislativo, parabenizou também a comunidade São 

Sebastião, por fim, sugeriu que haja uma conversa em relação ao veículo da Casa. 

O vereador Denílson Souza destacou o serviço realizado nas vias públicas de 

Patauateua, citou alguns pontos que faltam melhorias na mesma, agradeceu ao 

Prefeito e a Secretaria de obras pela realização do serviço, assim como também ao 

Sr. Vasconcelos por doar a matéria prima, em seguida, destacou um evento da 

Escola de Patauateua parabenizou a todos pela realização do mesmo e convidou a 

todos para o próximo evento da referida Escola, complementou a fala do vereador 

Mauro Leite em relação a iluminação pública informando que já foi iniciado o 

serviço nas comunidades de sua região, frisou o inicio de um serviço nas 

proximidades do Sr. Paolo e também na ponte que liga Patauateua a comunidade 

Saudade, demonstrou-se preocupado com a situação da ponte na comunidade 

Catarina, falou sobre os tratores da agricultura, frisou a posse do Conselho de 

saúde, por fim, ressaltou sobre o veículo e os gatos em combustível mensalmente, 

disse que as questões internas da Casa precisam ser resolvidas. O vereador 

Dacivaldo Ferreira usou  a tribuna, destacando seu posicionamento como líder do 

Governo na Casa e as informações sobre o planejamento para o Município, citou 

alguns empenhos do deputado Hélio Leite para o Município, em seguida, 

complementou a fala do vereador Marcus em relação ao veículo da Casa, frisando 

uma reunião na qual foi informado o valor geral do combustível mensal que 

poderia ser utilizado e solicitou ao Presidente o resumo dos gastos nos últimos 

doze meses em combustível, questionou também a questão dos cheques da Casa 

não ter a assinatura do financeiro do Legislativo, sendo esta retirada pelo atual 

Presidente sem consultar a Mesa Diretora, e destacou uma denúncia na qual os 

funcionários estariam sendo coagidos quando o vereador frequenta a Casa, em 

seguida falou sobre o oficio a rede Celpa. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente, 

disse que encaminhará o oficio para rede Celpa, relatou que fará uma reunião com 

os Pares e os assessores da Casa para apresentar suas prestações de contas, disse 

que fez licitação em relação ao combustível e que o valor seria de quatro mil reais 

mensais se tiver dinheiro em caixa, frisou o aumento do salário dos funcionários 

fazendo um apelo ao Executivo, informou que o veículo é utilizado para os 

serviços da Câmara, e disse que a tribuna não está sendo utilizada para falar a 

favor do Município e sim de si próprio, com isto deu por encerrada a sessão. Do 

que, para constar foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme será 
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assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, em 22 de janeiro de 2020. Em tempo 

onde está escrito que algumas pessoas não receberão o serviço dos tratores da 

agricultura, escreve-se, pelo motivo das chuvas.                

 


