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

No dia dois do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, ás 09h00min horas, 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 

e Valdineio Araújo Cerqueira. Procedida à chamada havendo numero legal o Sr. Presidente na 

forma regimental declarou aberta a presente reunião e justificou a ausência do vereador 

Reinaldo Moreira, por motivos de saúde. Em seguida foi lido um texto bíblico e procedida a 

leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma lida e aprovada sem alteração. Após foram 

lidos os expedientes recebidos e franqueado o uso da palavra com o tema livre. Inicialmente o 

Sr. Presidente destacou a ação realizada no dia primeiro de maio, na qual foi entregue uma 

nova Samú e uma retroescavadeira, falou da importância dos mesmos para o município, 

convidou seus pares a participar de uma reunião na prefeitura na próxima sexta-feira, comentou 

sobre um duplo homicídio na cidade e lamentou o ocorrido. Com a palavra o vereador João 

Charles, parabenizou a gestão pela ação social no dia do trabalhador, lamentou o fato ocorrido 

na cidade, ressaltou que os jovens estão se perdendo no mundo das drogas e do crime, frisou a 

sensação de insegurança e pediu ao presidente uma atenção em questão de iluminação pública 

de alguns pontos da cidade assim como também um serviço de reparos nas ruas do bairro vila 

Nova. Com a palavra o vereador Denilson Souza, frisou um fato ocorrido onde vitimou dois 

jovens da cidade e lamentou, parabenizou a gestão pela ação no dia do trabalhador, comentou a 

respeito do mesmo, falou de sua preocupação referente a queda continua da receita no 

município, e falou da possibilidade de novos projetos visando o futuro do município, frisou 

uma conversa com o secretario de maio ambiente. Com a palavra o vereador Armando Cruz, 

comentou referente IPTU, comentou também sobre a ação do dia do trabalhador, frisou 

ausência no referido evento, pediu ao presidente que leve ao secretario de obras para que 

realize um serviço de emergência na Rua Heráclito Ferreira Gonsalves, agradeceu a todos pelo 

empenho em ajudar seu irmão que estaria passando por um problema de saúde e ressaltou a 

falta de atendimento nos hospitais e parabenizou ao vereador Mauro Leite pelo seu aniversário. 

Com a palavra o vereador Raimundo Amorim, comentou sobre a ponte de Patauateua, ressaltou 

que melhorou um pouco a respeito de segurança pública e justificou sua ausência no evento do 

dia do trabalhador por motivos de saúde. Com a palavra o vereador Mauro Leite, disse estar 

feliz com a passagem de seu aniversário agradeceu a todos que lembraram, comentou sobre a 

ação do dia do trabalhador, ressaltou que esta ação beneficiou muita gente de sua região, 

lamentou o fato ocorrido na família da Sra. Ocília e desejou melhoras ao irmão do vereador 

Armando Cruz. Com a palavra o vereador Valdineio Cerqueira, parabenizou a administração 

municipal pela ação, ressaltou a retirada da parte esportiva do evento, disse que as pessoas se 

empenharam em que realmente era necessário, frisou a falta de informação no local e também a 

quantidade de material, fez algumas sugestões para o próximo ano, salientou a entrega da 

retroescavadeira, comentou também sobre IPTU, parabenizou ao vereador Mauro e lamentou o 
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fato ocorrido na família da Sra. Ocília. Com a palavra o vereador Marcus Costa, também 

comentou sobre a ação cidadania na cidade parabenizou ao prefeito, ressaltou a entrega da 

Samú e da retroescavadeira para o município, frisou o trabalho do secretário de saúde, 

agradeceu ao SENA e ao Sr. Pedro Barbosa pelo curso em sua comunidade e relatou uma ação 

de atendimento medico na localidade de Bacuri que teve parceria com a secretaria de 

assistência social e convidou a todos para participar da pre-conferencia da agricultura no 

próximo dia sete. 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 será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, em 02 de maio 

de 2018. 


