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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIAO 

ORDINARIA DO SEGUNDO PERIODO, DO 

SEGUNDO ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA 

OITAVA LEGISLATURA DA CAMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 
No dia sete de novembro do ano de dois mil e dezoito, Ás 09h00min, 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; Armando Cruz Duarte; 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. 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. Inicialmente o Sr. Presidente ressaltou o convite 

do TCM, no qual o Legislativo receberá sua premiação referente ao portal da 

transparência, destacou a importância do mesmo e também o empenho dos 

funcionários da Casa, em seguida convidou a todos para participar do círio de 

Petimandeua, por fim agradeceu ao prefeito pelo apoio. Com a palavra o vereador 

João Charles, pediu apoio da acessória jurídica da Casa para avaliar um projeto do 

mesmo, destacou outros projetos que estão em análise, parabenizou o presidente pela 

boa gestão e ressaltou que todos seus Pares fazem parte da mesma, parabenizou 

também a gestão Municipal pelos trabalhos no Município, frisou que precisam de 

resposta referente ao retorno dos trabalhos na PA 420. Com a palavra o vereador 

Reinaldo Moreira, também parabenizou o Presidente e sua equipe pelos trabalhos na 

Casa, ressaltou o modelo de governo Nacional atual e as perspectiva para o novo 

governo, após, demonstrou-se triste com um fato ocorrido. Com a palavra o vereador 

Armando Cruz, demonstrou-se feliz com o empenho do Presidente a frente da Casa e 

parabenizou o mesmo, demonstrou-se satisfeito em relação ao cemitério da cidade e 

parabenizou o responsável pelo mesmo, e desejou pêsames a família da vitima 

relatada pelo vereador Reinaldo. Com a palavra o vereador Denílson Souza, também 

parabenizou o Presidente que pelo segundo ano consecutivo conseguiu alcançar os 

cem por cento em relação à transparência no portal, comentou sobre o círio de 

Petimandeua, e ressaltou sobre o cenário Nacional em relação ao Presidente eleito. 

Em seguida o Sr. Presidente abriu espaço na sessão, para o Sr. Paulo Henrique 

delegado titular da policia civil do Município se pronunciar. O Sr. Paulo Henrique, 
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destacou sua satisfação em servir ao Município, fez um relato de sua forma de 

trabalho e as atitudes que o mesmo vem tomando em relação a criminalidade na 

região, frisou esperar que o novo governo seja um governo para todos e se colocou a 

disposição de todos.  Em seguida alguns vereadores fizeram perguntas ao mesmo, 

parabenizaram pelo trabalho e se colocaram a disposição. Ao retomar a palavra o Sr. 

Presidente ressaltou sua satisfação referente ao delegado, destacou que já conhece o 

trabalho do mesmo, desejou um bom trabalho ao mesmo e se colocou a disposição, e 

por fim, informou que já foram feito os reparos na escola provisória Antônio Marçal, 

e frisou a eleição para a Mesa Diretora da Casa. 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 07 de novembro de 2018. 

 


