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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIAO 
ORDINARIA DO SEGUNDO PERÍODO, DO 
SEGUNDO ANO LEGISLATIVO, DA 
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI; 
ESTADO PARÁ. 

 
No dia doze de dezembro 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; Selma Maria Pereira da Costa; 

Raimundo Moura Amorim; Mauro Leite Pequeno 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 sem alteração. Após a leitura do 

expediente recebido, foi franqueado o uso da palavra com o tema livre. Inicialmente o Sr. 

Presidente desejou boas vindas a Sra. Selma Pereira, vereadora eleita e diplomada que estava 

designada para a Secretaria Municipal de Assistência Social e solicitou o retorno a seu posto 

de vereadora desta Casa. Com a palavra o vereador Mauro Leite, pediu ao presidente que 

mesmo com a chegada do recesso parlamentar o mesmo solicite ao Secretário de Obras para 

que possa realizar os trabalhos no Patauateua, frisou a situação que a comunidade se 

encontra, destacou um ofício solicitando reposição de lâmpadas queimadas na Praça da 

referida Vila, a caixa d’água desativada que precisa ser retirada e também a situação das 

estradas, disse ter feito esses pedidos a algum tempo e que não foi atendido. Com a palavra o 

vereador João Charles, destacou sua amizade com alguns vereadores, também desejou boas 

vindas à vereadora Selma Pereira, falou de sua trajetória no Legislativo, comentou sobre a 

eleição para a Mesa Diretora e agradeceu novamente pelo asfalto na cidade. Com a palavra o 

vereador Armando Cruz, frisou a dedicação de cada vereador reivindicando os anseios da 

população, ressaltou sobre o ano que irá se iniciar com novo Presidente do País Deputados e 

Senadores. Com a palavra a vereadora Selma Pereira, demonstrou-se feliz em estar na Casa, 

agradeceu ao Sr. Reinaldo por ter a substituído no Legislativo durante os dois últimos anos, 

destacou sua trajetória a frente da Secretaria de Assistência Social, agradeceu também ao 

Presidente pela recepção no momento e pediu apoio a seus Pares no Legislativo. Com a 

palavra o vereador Raimundo Amorim, complementou a fala do vereador Mauro Leite, 

questionando o Secretário de Obras por não atender seus pedidos e frisou a situação de sua 

região, destacou novamente sua candidatura a Presidência da Mesa Diretora e desejou boa 

sorte ao atual Presidente. Com a palavra o vereador Denílson Souza, falou de sua gratidão ao 

povo por ter colocado o mesmo para representa-lo, destacou a passagem do Sr. Reinaldo 

como vereador desta Casa e se colocou a disposição do mesmo, ressaltou sobre a situação do 

município, agradeceu ao Presidente pela união e informou que irá apoiar o mesmo, por fim, 

desejou boas vindas à vereadora Selma Pereira. Com a palavra o vereador Marcus Costa, 
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comentou sobre a eleição para Mesa Diretora, demonstrou-se feliz por ter feito parte da Mesa 

Diretora atual, destacou a premiação recebida do TCM pelo segundo ano consecutivo e, por 

fim, informou que não irá participar da chapa para renovação da Mesa Diretora.  

Ao retomar a palavra o Sr. Presidente agradeceu aos Pares que lhe apoiaram, agradeceu 

também ao jurídico da Casa, a acessória contábil e todos os funcionários, fez um relato de 

sua trajetória e dedicação como Presidente desta Casa durante os dois últimos anos, destacou 

os prêmios recebidos no TCM, frisou sua candidatura a reeleição como presidente da Mesa, e 

por fim agradeceu ao Prefeito e sua equipe assim como também o Vice-Prefeito pela boa 

gestão e requerimentos atendidos.  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 12 de dezembro de 2018.  


