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

 
No dia vinte e quatro 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; 

Armando Cruz Duarte; João Charles Oliveira da Costa; Raimundo Moura Amorim; 

Mauro Leite Pequeno e Reinaldo Viziney Souza Moreira. Prosseguida a chamada 

havendo número legal o Sr. Presidente na forma Regimental declarou aberta a 

presente reunião, e justificou a ausência dos vereadores Denílson Souza e Valdineio 

Cerqueira por motivos pessoais. Em seguida, convidou o vereador Raimundo 

Amorim para compor a Mesa Diretora. 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 ressaltou sobre uma 

reunião da direção com pais de alunos da Escola Antônio Marçal e autoridades local, 

fez um relato da mesma e frisou a seriedade dos fatos e as decisões ali tomada. Com 

a palavra o vereador Mauro Leite, complementou a fala do Sr. Presidente , 

ressaltando o valor da família e a falta de respeito dos alunos com os professores, em 

seguida fez um relato de um fato ocorrido em sua região, disse estar muito difícil 

morar no interior do município, sugeriu a  reativação do posto policial de 

Patauateua, questionou o fato do prefeito não reunia com os vereadores e, por fim, 

convidou a todos para um evento na igreja evangélica de patauateua. Com a palavra 

o vereador João Charles, comentou sobre o segundo turno das eleições e forma de 

política hoje, agradeceu ao Secretário de saúde Sr. Celso Leite e destacou a atuação 

do mesmo, complementou a fala do vereador Mauro Leite referente ao prefeito e 

convidou a todos para um evento em sua igreja. Com a palavra o vereador 

Raimundo Amorim, complementou a fala do vereador Mauro Leite referente ao 

posto policial de Patauateua, destacou a posto policial do quilometro nove, disse está 

fácil de resolver essas reformas e reativações, também destacou o trabalho do 

secretário de saúde no Município. Com a palavra o vereador Reinaldo Moreira,  

comentou sobre a Escola Antônio Marçal,  disse ter que haver direção na mesma para 

que possa melhorar a questão dos alunos, ressaltou sobre a Escola Agostinho Moraes 

e sua direção, após agradeceu a gestão municipal pelo apoio no evento livres para 

adorar, informou que transformou o mesmo em Projeto e que já está com o Jurídico 
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da Casa e pediu apoio de todos para que seja aprovado. Com a palavra o vereador 

Armando Cruz, destacou a postura do Padre Renato em ceder as salas do salão 

paroquial para as aulas dos alunos da Escola Agostinho Moraes, também comentou 

sobre a reunião da Escola Antônio Marçal, questionou a respeito do número de pais 

de alunos presentes na mesma, parabenizou a diretora da Escola Agostinho Moraes, 

salientou sobre a diferença entre as direções das Escolas citadas e, por fim, lamentou 

um fato ocorrido com três funcionários do município. Com a palavra o vereador 

Marcus Costa, agradeceu ao Prefeito pelos reparos no cemitério de sua comunidade, 

frisou o apoio dos moradores da mesma através de mutirões, agradeceu também 

pelos serviços de iluminação pública em Pernambuco e comentou a respeito do 

segundo turno das eleições. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente informou a todos 

sobre a avaliação referente ao Portal de Transparência no TCM e frisou esperar que o 

Legislativo permaneça nos cem por cento e que o Executivo consiga também. 

Passando-se para Ordem do Dia constou em Pauta as seguintes proposições: 

Requerimento de nº 30/2018, de autoria do vereador Mauro Leite, que solicita ao 

prefeito Municipal, que determine junto à secretaria competente para que seja 

implantadas luminárias nos portes de iluminação pública em numero de cinco (05) 

no povoado do Sr. Geraldo, nas proximidades da Comunidade Catarina. 

Requerimento de nº 31/2018, de autoria do vereador Mauro Leite, que solicita ao 

Prefeito Municipal, que determine junto a Secretaria de obras, na pessoa do Sr. José 

Jair Pessoa, que dentre as possibilidades seja construída uma Praça na Comunidade 

Catarina. 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 a presente ata, que lida e 

achada conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, em 24 de outubro 

de 2018. 
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_____________________________________ 

Dacivaldo Ferreira dos Santos 

Presidente 

__________________________________ 

Marcus Reis Silva da Costa 

1º Secretário 

 

__________________________________ 



                                         ESTADO DO PARA  

CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

CNPJ: 34.824.094/0001-35 
 

Av. Ernane Lameira, 377 – Fone: (91) 3809-1145 – CEP: 68.770-000 – Inhangapi – Pará /www.cminhangapi.pa.gov.br 
E-mail: camara_inh@hotmail.com 

 

Denílson Souza de Menezes 

2º Secretário 

__________________________________ 

Armando Cruz Duarte 

Vereador 

____________________________________ 

João Charles Oliveira da Costa 

Vereador 

__________________________________ 

Mauro Leite Pequeno 

Vereador 

__________________________________ 

Raimundo Moura Amorim 

Vereador 

__________________________________ 

Reinaldo Viziney Souza Moreira 

Vereador 

__________________________________ 

Valdineio Araújo Cerqueira 

Vereador 


