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

 
No dia vinte e oito 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; 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. Em 

seguida foi lido um texto bíblico e procedida a leitura da ata da sessão anterior, 

sendo a mesma lida e aprovada com alteração. Após a leitura do expediente 

recebido, foi franqueado o uso da palavra com o tema livre. Ao fazer uso da palavra 

o vereador Mauro Leite, fez agradecimentos ao Secretario de saúde Celso Leite, 

frisou sua competência em sempre atender aos pedidos do vereador, relatou que os 

agricultores estão impacientes em relação à preparação de suas terras para o plantio, 

falou que a Vila de Patauateua necessita de limpeza, informou que abriu uma cratera 

na mesma, e questionou a situação da estrada com o inicio das chuvas. Com a 

palavra o vereador Raimundo Amorim, informou que a Vila Cachoeira também 

necessita de limpeza, frisou ter ido a Patauateua e que a mesma está no escuro, pediu 

ao presidente que informe ao prefeito para que seja feito um serviço na ladeira 

próximo ao Sr. Raimundinho e complementou a fala do vereador Mauro referente à 

cratera e a falta de limpeza em Patauateua e, também destacou o trabalho do 

secretario de saúde. Com a palavra o vereador Armando Cruz, disse que segundo 

relatos de uma grávida, a mesma está no sexto mês de gravidez mais que não avia 

conseguido fazer nenhuma ultrassonografia e que lhe informaram que o médico não 

viria mais, pediu ao presidente que verifique se a informação procede, em seguida, 

complementou a fala do vereador Mauro referente à situação da estrada. Com a 

palavra o vereador João Charles, parabenizou o Sr. Augusto pela passagem de seu 

aniversário, parabenizou também o vereador Valdineio pelo casamento de sua filha, 

demonstrou-se feliz pelas mudanças em sua vida, complementou a fala dos demais 

vereadores, destacando o trabalho e dedicação do secretário de saúde Celso Leite e 

sua equipe. Com a palavra o vereador Reinaldo Moreira, justificou ao vereador 



                                         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 

 

Valdineio o motivo de não ter ido ao casamento de sua filha, relatou que estava 

atendendo um pedido da família de uma senhora da Comunidade Santa Maria, a 

mesma estava necessitando da ambulância, disse que tentou contato com o secretario 

de saúde e não consegui então se dirigiu ao hospital, no qual instruíram como a 

família deveria agir. Com a palavra o vereador Denílson Souza, agradeceu a 

EMATER pela visita em Maracanã, agradeceu também a secretaria de agricultura, 

frisou os avanços na secretária de educação, destacou a secretaria de obras e os 

serviços que se iniciarão e também se justificou ao vereador Valdineio pela sua 

ausência no casamento de sua vida. Com a palavra o Sr. Presidente agradeceu ao 

vereador Valdineio pelo convite e parabenizou o mesmo pela linda festa de 

casamento de sua filha, destacou a fala do pastor no mesmo e também o discurso do 

vereador. Não havendo 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 28 de novembro de 2018. 

 

 


