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ATA DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA 

DO PRIMEIRO PERÍODO DA PRIMEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA DA DECIMA 

OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI, ESTADO DO 

PARÁ. 

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às 

nove horas, em plenário da Câmara Municipal, estiveram presentes os 

Senhores Vereadores: Dacivaldo Ferreira dos Santos; Presidente, 

Marcus Reis Silva da Costa; 1° Secretário, Denilson Souza de Menezes; 

2° Secretário, Armando Cruz Duarte, Raimundo Moura Amorim, 

Mauro Pequeno Leite, Valdineio Araújo Cerqueira e Gilmar Pantoja 

Gomes. Havendo o número legal o Sr. Presidente na forma regimental 

declarou aberta a presente Sessão e notificou que o vereador Reinaldo 

Viziney Souza Moreira estava ausente  por motivo de saúde.  Em seguida, 

foi lido um texto Bíblico pelo 1° Secretário e na sequência, foi franqueada 

a palavra a quem quisesse usa-la. Com a palavra o Vereador Mauro Leite, 

disse, agradeço a Deus pela oportunidade de estar presente e para juntos dar 

início a uma grande batalha, essa batalha será estendida por quarto anos, da 

qual assumimos um compromisso e juramos para defender os direitos do 

nosso Município; e fez  agradecimentos as Comunidades da região do 

Patauateua, agradeceu também ao Presidente da Casa Legislativa, ao 

Prefeito, Vice-prefeito e demais autoridades que estiveram presente na 

reunião. O vereador Valdineio Cerqueira, primeiramente agradeceu a Deus 

por esta reiniciando os trabalhos no Poder Legislativo, desejou boas vindas 

aos nobres vereadores, ressaltou que possam dar inicio aos novos trabalhos, 

e juntos possam se unir e soma, para um novo desenvolvimento no  

município e ajudar a  população. Com a palavra o vereador Armando Cruz, 

também agradeceu a Deus, Frisou a importância da união entre os Pares 

para juntos desenvolver grandes trabalhos no município, Parabenizou o 

Presidente Dacivaldo Ferreira pela divulgação feita no portal de 

transparência da Câmara Municipal de Inhangapi, e parabenizou também as 

autoridades do município que estiveram presentes na reunião. Com a 

palavra o vereador Raimundo Amorim, fez agradecimentos ao Presidente 
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Dacivaldo Ferreira pelos trabalhos da Casa, ao Gestor Municipal e as 

demais autoridades do Município; salientou sobre a situação que o 

município se encontra, e fez pedido que os munícipes tenha paciência que 

daqui com oito meses o município voltará a normaliza. Com a Palavra o 

vereador Gilmar Pantoja, Primeiramente agradeceu a Deus por tudo, em 

seguida, agradeceu ao Secretário de Obras, Sr. Joao Charles por ter 

respondido sua solicitação. Com a palavra o vereador Denilson Souza, 

também agradeceu a Deus primeiramente, em seguida, saudou seus Pares e 

as demais autoridades que estiveram presentes na Sessão, e fez um breve 

agradecimento ao Secretário de obras, ao Secretário de saúde e Sr. Egilasio 

Feitosa, Prefeito Municipal por ter atendido seus pedidos e ressaltou a 

importância da união entre os nobres vereadores. Com a palavra o vereador 

Marcus da Costa, agradeceu a presença do Prefeito, do Vice-Prefeito e as 

demais autoridades que estiveram prestigiando a reunião solene, ressaltou 

que os trabalhos do Poder Legislativo iniciaram na presente reunião, mas 

que desde dia dois de janeiro já estão trabalho e estão na lutar e tentando 

resolver um pouco dos anseios das comunidades e salientou aos Pares que 

precisam trabalhar juntos para que o município volte a crescer. Em seguida, 

o Sr. Presidente convidou as autoridades presente para fazer o uso da 

palavra. Pronunciou-se o Sr. Celso Leite, Secretario Municipal de Saúde; 

os representantes da EMATER Pará; o Sr. Joílson Canto da ADEPARÁ; o 

Sr. João Charles, Secretário Municipal de Obras; o Sr. Joazil Serrão, 

Delegado da Policia Civil; o Sr. Edival Pereira, Sargento da Policia Militar; 

o Sr. José Amiraldo, Chefe de Gabinete do Prefeito; o Sr. José Feitosa, 

Secretário Municipal de Administração; e por últimos pronunciou-se o Sr. 

Plácido Silva, Vice-Prefeito e o Sr. Egilasio Feitosa, Prefeito Municipal. 

Ao retomar a palavra o vereador e Presidente Dacivaldo Ferreira, uso a 

tribuna para fazer esclarecimentos e agradecimentos, comentou sobre a sua 

visita junto com o Prefeito nos órgãos competentes do Estado, demostrou 

sua tristeza referente à falta de representante do Poder judiciário na 

presente reunião, comentou sobre os eletrodomésticos que foram 

comprados para Câmara Municipal e agradeceu a participação de todos e 

declarou encerrada a Sessão.  Do que, para constar foi lavrado presente ata 

que lida e achada conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, 

15 de fevereiro de 2017.            


