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ATA DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DO SEGUNDO ANO 

LEGISLATIVO DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI, ESTADO DO PARÁ. 

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às nove 

horas, em plenário da Câmara Municipal, esteve presente os Senhores 

Vereadores: Dacivaldo Ferreira dos Santos; Presidente, Marcus Reis Silva da 

Costa; 1° Secretário, Denilson Souza de Menezes; 2° Secretário, Armando Cruz 

Duarte, João Charles Oliveira da Costa, Raimundo Moura Amorim, Mauro 

Pequeno Leite, Reinaldo Viziney Souza Moreira e Valdineio Araújo Cerqueira. 

Procedida a chamada avendo o número legal o Sr. Presidente na forma 

regimental declarou aberta a presente Sessão e notificou a ausência do prefeito 

municipal e dos secretários municipais nesta solenidade pelo motivo de 

estarem presentes participando de uma reunião na prefeitura municipal. Em 

seguida foi lido um texto bíblico e franqueado o uso da palavra a quem 

quisesse usa-la. Iniciando a palavra o presidente Dacivaldo Ferreira, comentou 

sobre a visita do Governador do Estado, Simão Jatene no município, 

demostrou-se triste com o falecimento do policial militar J. Lameira e de 

algumas pessoas próximas, desejou suas condolências ao Sr. Raimundo, 

funcionário da Casa,  que perdeu seu filho em um acidente no trabalho, e 

registrou a presença da Sr. Selma Pereira; secretária de Assistência Social e do 

Sub. Tenente Edival.Com a palavra o vereador, saudou a todos, agradeceu a 

Deus, lamentou os as perdas de pessoas citada pelo presidente, ressaltou que 

os Pares devem retomar os planejamentos e destacou os avanços no 

município. Em seguida o presidente concedeu a palavra a secretária de 

Assistência Social Sr. Selma, que cumprimentou a todos, comentou referente a 

retomada do projeto para os idosos na comunidade de Petimandeua e 

informou que em breve chegará na Casa o convite para o evento de abertura 

do mesmo. Pronunciou-se também, o Subtenente Edival, que saudou a todos, 

fez um breve relato dos trabalhos da PM no ano de dois mil e dezessete, 

confirmou que chegará uma delegada titular para o município, agradeceu aos 

vereadores, ao prefeito e vice-prefeito pela parceria e conquista de 

motocicletas para a PM, pediu o empenho dos mesmos que procurem o 

Comando do 5º Batalhão, no qual esta formando mais policiais, com isto 

buscar mais militares para o Município e comentou referente seus projetos. Ao 

usar a palavra o vereador João Charles, saudou a todos, agradeceu a Deus, 
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desejou boas vindas aos seus Pares e boa sorte para este novo ano, frisou os 

momentos difíceis que passou, parabenizou ao subtenente Edival pelo 

trabalho da policia Militar no município, frisou a visita do Governador na 

cidade. Com a palavra o vereador Mauro Leite, saudou a todos, agradeceu a 

Deus, justificou sua ausência no evento para a visita do Governador, 

parabenizou ao vereador Charles pela escolha em sua vida, agradeceu ao 

vereador Reinaldo pelo evento ao final do ano de dois mil e dezessete, frisou 

um fatos ocorrido na sua localidade e se colocou a disposição dos Pares. Com 

a palavra o vereador Raimundo Amorim, cumprimentou a todos, pediu a 

Deus que nos conceda um ano melhor, informou alguns trabalhos que se 

iniciaram, e disse estar indignado com o fato de estar morrendo muitos 

policiais. Com a palavra o vereador Armando Cruz, saudou a todos, pediu 

que continuassem unidos para buscar melhorias para o município, disse estar 

feliz com a vinda do Governador no município, e pediu para o presidente que 

unidos possam fazer uma tentativa para acelerar a obra na Escola Antônio 

Maçal. Com a palavra o vereador Reinaldo Moreira, cumprimentou a todos, 

agradeceu a deus, frisou seu aprendizado no ano passado, disse estar feliz 

pelos avanços no município e pelos convênios assinados pelo Governador 

para melhorias dos munícipes. Ao usar a palavra o vereador Valdineio 

Cerqueira, cumprimentou a todos, parabenizou seus Pares pelos trabalhos 

realizados durante o período de recesso, desejou suas condolências a família 

do presidente Dacivaldo, disse estar feliz com a vinda do Governador no 

município, mais que não teve oportunidade de conversar com o mesmo, 

ressaltou referente aos funcionamentos de bares, e frisou retornar com o 

projeto de lei para que seja regularizado o horário de funcionamento de seu 

bar e desejou um excelente retorno a todos. Com a palavra o vereador Marcus 

Costa, saudou a todos, frisou algumas melhorias na segurança pública e na 

educação no município e ressaltou os benefícios que a visita do Governador no 

município. E por ultimo pronunciou-se o vice-prefeito Plácido Trindade, que 

saudou a todos, agradeceu a Deus pela oportunidade, disse estar feliz com o 

empenho dos vereadores em seu mandato, ressaltou a importância da base de 

cada vereador, frisou a vinda do Governador no município, destacou alguns 

problemas nas comunidades em questão de segurança pública e também sobre 

a falta de cuidados das comunidades com o patrimônio público, pediu mais 

proximidade dos vereadores de sua região com a comunidade e agradeceu 

pela oportunidade. Retomado a palavra o 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 será assinada. Câmara 

Municipal de Inhangapi, em 17 de janeiro de 2017.     
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