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ATA DA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO 

DO PRIMEIRO PERÍODO, DO TERCEIRO ANO 

LESGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
No dia vinte e seis de junho do ano de dois mil e dezenove, Ás 10h00min, no plenário 
da Câmara Municipal, estiveram presentes os Senhores: Raimundo Moura Amorim, 
Presidente; Dacivaldo Ferreira dos Santos, 1º Secretario; João Charles Oliveira da 
Costa, 2º Secretario; Armando Cruz Duarte; Denílson Souza de Menezes; Marcus Reis 
Silva da Costa; Mauro Leite Pequeno e Selma Maria Pereira da Costa. Prosseguida a 
chamada havendo numero legal o Sr. Presidente na forma regimental declarou aberta 
a presente sessão, e justificou a ausência do vereador Valdineio Cerqueira. Em seguida 
foi franqueado o uso da palavra. Inicialmente pronunciou-se o Secretario de Meio 
Ambiente Sr. Marcus Wilson, que salientou sobre a cooperativa e resíduos sólidos, 
destacando um projeto de Lei que irá beneficiar os coletores, falou sobre a área de 
banhistas no rio Inhangapi, relatou as denuncias que o mesmo recebe e as medidas 
que estão sendo tomadas para coibir as ações dos praticantes. Ao se pronunciar o Sr. 
Luiz Augusto coordenador da EMATER, ressaltou sobre a questão de excesso de pesca 
no rio Inhangapi, frisou a questão de sons automotivos na cidade, agradeceu ao 
Prefeito pelo apoio, falou dos trabalhos realizados no Município destacando as 
parcerias. Em seguida foi franqueado o uso da palavra aos Senhores vereadores. 
Todos foram unanimes em agradecimentos fizeram seus questionamentos no qual foi 
citada a questão da pesca no rio Inhangapi, foram destacadas as obras no Município, 
os requerimentos atendidos, parabenizaram o Prefeito Egilasio Feitosa pelo empenho 
em fazer uma boa gestão assim como também o Vice-prefeito Plácido, agradeceram 
pela parceria na Casa, fizeram sugestões na área da agricultura refrente ao trator e 
também foi sugerido uma blitz na questão da pesca no rio Inhangapi, fizeram algumas 
solicitações ao Sr. Prefeito, destacando os trabalhos dos Secretários Municipais. Após, 
fez o uso da palavra o Vice-Prefeito Plácido Trindade, que cumprimentou a todos, 
frisou sua felicidade em participar da sessão e a importância da mesma, destacou a 
falta de reconhecimento da população em relação ao trabalho do vereador e destacou a 
crise no País, parabenizou ao Presidente da Casa pela atuação e aos demais 
vereadores. Em seguida, pronunciou-se o Prefeito Municipal Sr. Egilasio Alves 
Feitosa, que cumprimentou a todos, justificou sua ausência na Casa, destacou seu 
comprometimento em buscar recursos para as obras no Município, bem como, a obra 
nas PA e a reforma no Hospital Municipal destacando o Deputado Helio Leite, 
informou que priorizou a área da saúde, falou dos serviços que serão realizados nas 
estradas, comentou sobre a área da agricultura e sua preocupação em relação ao 
salário dos professores Municipais frisando o PCCR em dois mil e quatorze, relatando 
que os Professores merecem o referido salário mais precisaria ser estudado se o 
Município teria condições de proporcionar o mesmo, também comentou sobre a 
questão da nucleação na área da Educação, frisou alguns trabalhos do Legislativo, fez 
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um relato das melhorias na questão de segurança na cidade, destacou o empenho para 
conseguir recursos para conclusão da UBS centro, ressaltou que independe de 
bandeira partidária o mesmo sempre se disponibiliza para a execução dos serviços no 
Município e que não há problema em destacar quem conseguiu o recurso, por fim, fez 
um relato de todo seu empenho para resolver os problemas que o Município vem 
tendo, bem como a questão da Escola Antônio Marçal, agradeceu a todos e se colocou 
a disposição. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente, agradeceu ao Prefeito pela 
Presença e pelo pronunciamento na Casa, agradeceu e destacou os trabalhos dos 
vereadores, convidou a todos para participar do almoço de confraternização, fez um 
relato das dificuldades e aprendizados durante seu primeiro semestre como 
Presidente da Casa, frisou os serviços de pintura e construção de um banheiro na 
mesma, destacou o hospital municipal na área da saúde, agradeceu a todos e desejou 
um bom recesso. Não havendo nada mais a tratar 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 26 de junho de 2019.  
 
 
  

 


