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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIAO 

ORDINARIA DO SEGUNDO PERIODO, DO 

SEGUNDO ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA 

OITAVA LEGISLATURA DA CAMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
No dia vinte e um de novembro do ano de dois mil e dezoito, Ás 09h00min, no 

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 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 do vereador 

Valdineio Cerqueira por motivos 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, ressaltou sobre as 

palestras no evento realizado pelo TCM para a entrega da premiação Gestão 

Transparente 2018, demonstrou-se feliz por conquistar a premiação, compartilhou o 

mesmo com seus Pares e destacou o empenho de toda equipe nesta conquista. Com a 

palavra o vereador Reinaldo Moreira, parabenizou o presidente da Casa e o Prefeito 

pela premiação, destacou uma ação da secretaria de saúde juntamente com a SESP 

refrente a implantação de uma unidade básica de saúde para atender as 

Comunidades de Carirú á Ponta de Terra, frisou ter feito um requerimento 

solicitando o mesmo, em seguida, relatou uma denuncia feita por moradores da 

comunidade Paraibana referente a um aterro a beira de um igarapé da mesma, disse 

que foi até o local junto ao secretario de meio ambiente, no qual observou o fato, 

pediu ao Presidente que leve o caso ao Prefeito. Com apalavra o vereador Denílson 

Souza, também comentou sobre o evento do TCM e a premiação ali recebida, 

parabenizou o Prefeito Egilasio e toda sua equipe que alcançaram o objetivo e 

conquistaram a premiação, em seguida informou que a bomba de água da 

Cachoeirinha está com problemas e que o mesmo já informou ao responsável, 

esclareceu o fato do bebedouro do ginásio de Patauateua e pediu apoio para resolver 

um problema na caixa d’água que abastece a escola, e por fim, parabenizou o 

vereador Reinaldo pelo requerimento que está sendo atendido. Com a palavra o 

vereador Marcus Costa, falou de sua grande satisfação em participar do evento do 

TCM, demonstrou-se feliz pelo Poder Executivo e Legislativo Municipal receber a 
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premiação Gestão Transparente e disse esperar que o ano que vem conquistem o 

premio novamente. Com a palavra o vereador Mauro Leite, parabenizou o 

Presidente pelo prêmio recebido, comentou sobre corrupção, parabenizou também o 

vereador Marcus pelo asfalto para Pernambuco, frisou que o Município é grande e 

que os vereadores precisam de apoio. 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 21 de novembro de 2018. Em tempo 

onde está escrito escola, escreve-se Escola do Auto-Patauateua. 

 

 

 

 

 


