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

 
No dia trinta e um do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, Ás 09 horas, em 

plenário da Câmara Municipal, estiveram presentes os Senhores: Dacivaldo Ferreira 

dos Santos, Presidente; Marcus Reis Silva da Costa, 1° Secretário; Denílson Souza 

de Menezes, 2º Secretário; João Charles Oliveira da Costa; Raimundo Moura 

Amorim; Mauro Leite Pequeno, Reinaldo Viziney Souza Moreira 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 Armando Cruz, por motivo pessoais. Na sequencia foi lido um texto bíblico 

e procedida a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma lida e aprovada sem 

alteração. Após a leitura do expediente recebido, foi franqueado o uso da palavra 

com o tema livre. Ao fazer uso da palavra o Sr. Presidente agradeceu ao Prefeito e 

sua equipe pelo início dos serviços na estrada de Petimandeua, comentou sobre a 

conferencia de agricultura, justificou sua ausência na mesma e agradeceu ao 

vereador Marcus Costa por representar o Poder Legislativo no evento, destacou a 

valor da agricultura e as parcerias com EMATER e SENAR, ressaltou sobre os 

resultado das eleições para Governo do Estado e para Presidente do País. Com a 

palavra o vereador Marcus Costa, destacou sua presença na conferencia de 

agricultura e ressaltou sobre a mesma, falou da contribuição do prefeito na Vila 

Pernambuco, informou a seus Pares que irá ser retornado os trabalhos nas PA, bem 

como o asfalto em sua comunidade. Com a palavra o vereador João Charles Oliveira, 

destacou novamente o trabalho e dedicação do Secretário de saúde Celso Leite, 

agradeceu a toda equipe do Executivo, destacou também a secretaria de educação, 

frisou sua felicidade em relação ao asfalto na cidade e comentou sobre o resultado 

das eleições. Com a palavra o vereador Raimundo Amorim, comentou sobre o asfalto 

na cidade, frisou a cobrança dos agricultores em relação ao trator, sugeriu novamente 

a reativação do posto policial de Patauateua, disse está havendo muitos assaltos na 

região e agradeceu ao Prefeito pelos trabalhos no município. Com a palavra o 

vereador Mauro Leite, demonstrou-se feliz com o resultado das eleições, agradeceu a 

todos os eleitores do município, complementou a fala do vereador Marcus Costa 

referente aos serviços nas PA, também comentou sobre a questão do trator para os 

agricultores realizar seus trabalhos, em questão de saúde, questionou um fato 

ocorrido no Hospital Municipal, em seguida convidou a todos para uma cruzada 

evangélica em Patauateua e também para o festival do açaí na Comunidade Saudade. 
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Com a palavra o vereador Valdineio Cerqueira, também comentou sobre o resultado 

das eleições, destacou o poder do povo, justificou sua ausência na sessão anterior, 

comentou sobre a agricultura e a preocupação do povo desta área e frisou o tempo 

em que o trator chegou para o município. Com a palavra o vereador Reinaldo 

Moreira, comentou sobre as mudanças no cenário político Nacional, ressaltou sobre o 

planejamento frisando que não pode ser fechado e que em relação a agricultura ouve 

falha, destacou a incompetência da gestão anterior em relação a educação e todos os 

procedimentos tomados, ressaltou que como morador da área urbana está satisfeito. 

Com a palavra o vereador Denílson Souza, também comentou sobre o resultado das 

eleições, sobre agricultura disse que o município não avançou em parte de terra 

mecanizada, mais destacou os avanços no horto municipal nas agrovilas, os cursos 

do SENAR e também a feira que esta funcionando, destacou uma conversa do 

Prefeito com os vereadores no começo da gestão e, por fim pediu informações 

referente a Escola Antônio Marçal. Passando-se para Ordem do Dia constou em 

Pauta as seguintes Proposições: Requerimento de nº 32/2018, de autoria do vereador 

Valdineio Cerqueira, que solicita ao Prefeito Municipal, que estude a possibilidades 

de construir um poço na Vila Boa Vista com seus respectivos sistema de tubulação 

para dividir o sistema já existente, pois o mesmo não está conseguindo abastecer 

todas as residências da Comunidade. Requerimento de n°33/2018, de autoria do 

vereador Valdineio Cerqueira, que solicita ao Prefeito Municipal, que estude a 

possibilidade de construir um poço na Comunidade Boa Vista, especificamente, na 

região do povo ribeirinho da mesma para abastecer dez famílias que residem naquela 

região, visto que, que não possuem água filtrada e precisam do bendito líquido para 

seu consumo. Sendo os mesmos lidos e aprovados 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 apresente ata, que lida e 

achada conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, em 31 de outubro 

de 2018. 

 


