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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINARIA DO 
SEGUNDO PERIODO, DO PRIMEIRO ANO 
LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA LEGISLATURA 
DA CAMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO 
PARÁ. 
 

 
Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, as 09horas em 
plenário da Câmara Municipal, presente os Senhores vereadores: Dacivaldo Ferreira 
dos Santos, presidente; Marcus Reis Silva da Costa, 1º secretário; Denilson Souza de 
Menezes, 2º secretário; Armando Cruz Duarte; João Charles Oliveira da Costa; 
Raimundo Moura Amorim; Mauro Leite Pequeno; Reinaldo Viziney Souza Moreira e 
Valdineio Araújo Cerqueira. Procedida a chamada, havendo número legal o sr. 
Presidente na forma regimental declarou aberta a presente reunião e saudou a visita 
do padroeiro do município, São Vicente Ferrer na Casa Legislativa. Em seguida foi 
lido um texto bíblico e procedida a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma 
lida e aprovada sem alteração. Na sequência foram lidos os expedientes recebidos e 
franqueado o uso da palavra com o tema livre. Ao usar a palavra o vereador e 
presidente Dacivaldo Ferreira, saudou a todos os presentes, lamentou o falecimento 
do Sr. Armando Cabral, funcionário da prefeitura municipal por muitos anos e 
desejou suas condolências aos familiares do mesmo; em seguida, relatou que houve 
um vazamento de informações sobre o projeto de Lei nº001/2017 que dispõe sobre 
alteração nas Leis Municipais nº640/2014, 588/2007, 622/2011e 520/1998, e da outras 
providencias enviado para a Casa pela Prefeitura Municipal de Inhangapi, disse ser 
irremissível vazar esse tipo de informação desta Casa e que o caso será apurado. Com 
a palavra o vereador Reinaldo Moreira saudou a todos, agradeceu a deus e fez um 
breve comentário sobre o vazamento do referido projeto. O vereador Denilson Souza 
com a palavra felicitou a visita de são Vicente Ferrer a Casa Legislativa; desejou 
pêsames à família do Sr. Armando Cabral; agradeceu aos serviços na PA 460, 
agradeceu também ao serviço de limpeza nas caixas d´agua das comunidades 
Maracanã e Cumarú e comentou sobre o vazamento de informações do projeto citado 
pelo presidente Dacivaldo. Com a palavra o vereador Raimundo Amorim, também 
desejou pêsames à família do Sr. Armando Cabral; sugeriu o retorno do projeto de 
Resolução que dispõe sobre a alteração do artigo 87, do regimento interno da Câmara 
Municipal de Inhangapi regulamentando a instalação e o funcionamento do Poder 
Legislativo Municipal de Inhangapi para todas as quartas feiras; e comentou também 
sobre o vazamento do projeto citado pelo presidente Dacivaldo. Ao usar a palavra o 
vereador João Charles Oliveira, saudou a todos, demonstrou-se triste a respeito do 
falecimento do Sr. Armando Cabral, desejou suas condolências à família do mesmo; e 
comentou a respeito do vazamento do referido projeto. O vereador Mauro Leite, 
comentou sobre iluminação pública e também sobre o vazamento de informações do 
projeto; e deu condolências aos familiares do Sr. Armando Cabral. O vereador Marcus 
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Costa também fez comentários referente a iluminação pública e ao vazamento de 
informações do projeto citado pelo presidente; e expôs seus sentimentos a família do 
Sr. Armando Cabral. Ao usar a palavra o vereador Armando Cruz, saudou a todos 
comentou a respeito de vazamento de informações do projeto dito na fala do 
presidente Dacivaldo, e desejou seus pêsames aos familiares do Sr. Armando Cabral. 
Com a palavra o vereador Valdineio Cerqueira, também comentou sobre o vazamento 
de informação; e expôs seu sentimento a família do sr. Armando Cabral. Ao retomar a 
palavra o Sr. Presidente informou a passagem do Círio de São Vicente Ferrer que será 
realizado no próximo dia 10 de setembro do decorrente ano no município. Não 
havendo matéria para deliberar o sr. Presidente declarou encerrada a sessão. Do que 
para, constar foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme será assinada. 
Câmara Municipal de Inhangapi, 01 de setembro de 2017.   


