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ATA DA QUARTA REUNIAO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO, DO QUARTO ANO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
No dia doze de fevereiro 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; 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 e justificou a ausência do vereador João Charles. Na 

sequência o vereador Dacivaldo Ferreira solicitou permissão ao Plenário para se 

retirar da sessão para participar de um evento do 5º batalhão da Polícia Militar em 

Castanhal, com isto foram convidados para compor a Mesa Diretora os vereadores 

Valdineio Cerqueira e Marcus Costa. Em seguida foi lido um texto bíblico e 

procedida a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada com 

alteração. Não havendo expedientes para leitura foi franqueada a palavra com o 

tema livre. Ao usar a palavra o vereador Denílson Souza, falou sobre o cadastro 

para participar do Crás em Patauateua, destacou a questão das cestas básicas para 

as comunidades quilombolas, informou sobre uma cratera que abriu na estrada 

que liga Maracanã a Cumaru e solicitou que leve ao Prefeito a situação,  pois é rota 

do ônibus escolar e está intransitável, comentou sobre o serviço de roçagem em 

Cachoeirinha, ressaltou sobre a rota da Polícia militar em sua região e as 

comunidades que a PM  realiza as rotas, disse que está havendo reclamações da 

população em relação a este fato, em seguida informou que estaria iniciando as 

aulas nas Escolas Municipais. O vereador Mauro Leite completou a fala do 

vereador Denílson Souza em relação as rotas da PM, frisando que na comunidade 

Cachoeirinha existe vândalos entre outros casos destacados pelo mesmo, disse que 

falta os moradores registrarem ocorrência, destacou que a polícia esta fazendo sua 

parte, em seguida, ressaltou uma denúncia referente aos pinéus da ambulância de 

Patauateua, frisando os ricos aos usuários e também citou um fato ocorrido, no 

qual a ambulância estaria no período noturno no Cumaru, questionou que existe 

motorista que desliga o telefone quando está de plantão e que o correto seria a 

ambulância permanecer no posto de saúde de Patauateua, por fim, destacou um 

oficio a secretaria de obras para a realização da coleta de lixo na comunidade 
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Cachoeira que ainda não foi atendido. O vereador Armando Cruz solicitou ao 

representante do líder do governo que leve novamente ao Prefeito sua solicitação 

para a troca de lâmpadas queimadas na Rua Laercio Bezerra Falcão, frisou o 

projeto aprovado em relação a Rede Celpa e que precisa ser tomado providencias, 

por fim, informou que a nova Secretaria de Estado de educação assumiu o cargo 

na segunda feira e que aguardará a assinatura do contrato em relação aos ônibus 

escolar para o início das aulas estaduais no Município. O vereador Marcus costa 

ressaltou sobre a questão da ambulância de Patauateua e a questão das licitações 

as quais leva um tempo, passou informações obtidas pelo secretário de saúde em 

relação a este fato e também os matérias e medicamentos que estariam em falta, 

também comentou sobre o início das aulas da Escola Gleba Pernambuco  e o 

motivo pelo qual a mesma ainda não iniciou a reforma, em seguida, solicitou 

informações novamente ao Presidente para que busque informações no Ministério 

Público em relação a sua solicitação a SEDUC, por fim comentou a respeita da 

colação de grau dos alunos do terceiro ano em Pernambuco. Ao retomar a palavra 

o Sr. Presidente ressaltou sobre as burocracias em relação a questão de licitação. O 

vereador Valdineio Cerqueira, também falou sobre a questão de licitação, 

ressaltou sobre as demandas dos vereadores e a falta de atenção com os mesmos, 

disse que o vereador precisar de atenção da gestão para que fique respaldado 

quando procurar a população, frisou as respostas dos requerimentos aprovados e 

que os assuntos precisam ser expostos em plenário, informou que Boa vista esta 

apenas com uma luminária e que a Vila está completamente no escuro, salientou 

sobre o oficio ao SETRAN e a situação da PA 136. Passando-se para ordem do dia 

constou em pauta as seguintes proposições: Projeto de Lei nº 001/2020, de 10 de 

fevereiro de 2020, iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de 

cargos públicos para Profissional de Apoio Escolar-cuidador, profissional de apoio 

Escolar-mediador, e profissional de apoio Escolar-monitor de transporte escolar, 

do Município de Inhangapi – PA e dá outras providencias. Sendo este lido e 

encaminhado para as comissões de Fiscalização Financeira Orçamentaria e de 

apoio administrativo e de Legislação Justiça e redação final para devida análise e 

parecer técnico. Ofício de nº11/2019-Corregedoria/TCM, O Tribunal de Contas 

dos Municípios do Estado do Pará, encaminha o parecer prévio, emitido sobre a 

prestação de contas do poder Executivo Municipal, exercício financeiro 2010, sob a 

responsabilidade do sr. José Alves Feitosa de Oliveira, consubstanciado nos 

termos da Resolução nº14.891.Ac.34.922/2019/TCM-PA, aprovada na sessão 

Plenária de 03/07/2019 e publicada, no Doe/TCM-PA 04/09/2019, foi 

encaminhado juntamente com a prestação de contas da Câmara Municipal 

exercício 2006 e Exercício 2013, sob a responsabilidade do Sr. José Jair Pessoa 

sendo este lido e encaminhado para as comissões de Fiscalização Financeira, 
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Orçamentaria e de apoio administrativo e Legislação, Justiça e Redação final para 

devida analise e possível aprovação. Requerimento de nº003/2020, de autoria do 

vereador Denílson Souza, que solicita ao Sr. Prefeito Municipal, que viabilize as 

possibilidades de aquisição de dois carros, sendo estes, para Secretaria de 

Educação e para a Secretaria de Agricultura, uma vez que, as referidas necessitam 

de um veículo para serviços das mesmas, sendo este lido debatido e aprovado por 

unanimidade. 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 ser assinada. 

Câmara Municipal de Inhangapi, em 12 de fevereiro de 2020. Em tempo onde está 

escrita prestação de contas exercício 2013, escreve-se, sob a responsabilidade do Sr. 

José Amiraldo Lopes de Jesus. 

 

 


