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ATA DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO 

SEGUNDO PERÍODO, DO TERCEIRO ANO 

LESGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
No dia sete de agosto do ano de dois mil e dezenove, Ás 09h00min, 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; Selma Maria Pereira da Costa e 
Valdineio Araújo Cerqueira. Prosseguindo a chamada havendo numero legal o Sr. 
Presidente na forma regimental declarou aberta a presente sessão. Em seguida foi lido 
um texto bíblico e franqueado o uso da palavra aos Senhores vereadores. Ao fazer uso 
da palavra o vereador João Charles saudou a todos, destacou sua felicidade em 
retornar nesse segundo semestre, parabenizou o Prefeito pelos trabalhos no 
Município, bem como a nova UBS, meios fios na cidade, a reforma do Ginásio 
Esportivo, também da quadra de areia, destacou também um requerimento de sua 
autoria que esta sendo atendido referente à rampa de acessibilidade no posto de saúde 
Vila nova entre outros citados pelo mesmo. O vereador Denílson Souza, falou sobre o 
período de recesso, complementou a fala do vereador João Charles referente ao serviço 
na Travessa Antônio Marçal e a nova UBS, comentou sobre a questão do serviço de 
limpeza na cidade e destacou o inicio da aulas Municipais e Estaduais no Município, 
falou sobre as ações da secretaria de meio ambiente, solicitou uma placa informativa 
para o ramal da comunidade Cumaru referente a pesca predatória no rio Inhangapi. O 
vereador Mauro Leite, complementou a fala dos demais vereadores em relação aos 
avanços no Município, falou sobre a intolerância nas redes sociais, destacou a falta de 
respeito e os comentários de alguns donos de bares referente a lei di silêncio e solicitou 
á secretária de Assistência Social Sr. Lídia Piedade a questão do CRAS no patauateua. 
A vereadora Selma pereira cumprimentou a todos, parabenizou o prefeito pelos 
trabalhos desenvolvidos no Município juntamente com os vereadores e secretários 
Municipais, destacou o retorno do CRAS na Vila de Petimandeua, solicitou ao 
Presidente soluções referente ao telefone fixo da Casa, também citou um ocorrido com 
o carro da Casa e pediu ao presidente informações referente ao mesmo. O vereador 
Marcus Costa, usou a tribuna para se pronunciar, destacou uma ação do mesmo com a 
Secretaria de Meio Ambiente juntamente com o prefeito referente à prevenção do meio 
ambiente com as crianças, frisou que esteve nas Secretarias em busca de novos 
Projetos para beneficiar crianças, jovens e idosos do Município, falou sobre a área da 
saúde em relação a atendimentos da demanda de outro Município, bem como a 
reforma da Unidade de Saúde de sua Comunidade, por fim, agradeceu ao Prefeito 
pelo apoio e vez questionamentos em relação ao veículo da Casa. O vereador 
Armando Cruz usou a tribuna para se pronunciar agradeceu aos Secretários pelo 
apoio, citou um ocorrido e agradeceu ao secretario de saúde por lhe atender, falou 
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sobre um evento no rio Inhangapi, no qual foi recolhido uma grande quantidade de 
lixo do mesmo, agradeceu pelos serviços que estão sendo realizados no Município, 
falou sobre as estradas e a questão da agricultura, por fim parabenizou a todos os pais 
pelo dia dos pais. O vereador Valdineio Cerqueira, agradeceu aos vereadores e 
Secretários pelos trabalhos, destacou a questão da sessão ser solene, falou sobre a lei 
do silêncio os questionamentos referentes à mesma. O vereador Dacivaldo Ferreira 
usou a tribuna para se pronunciar, saudou a todos também destacou que a sessão seria 
solene e disse ser preciso que conheçam o regimento da Casa, em seguida, agradeceu 
ao Prefeito pelo empenho, complementou a fala do vereador Mauro Leite referente às 
redes sociais, falou sobre as obras no Município, salientou sobre a presença do Sr. 
Feitosa no Município e o desenvolvimento dos trabalhos, frisou um requerimento de 
sua autoria, ressaltou que a Casa precisa ter uma liderança política, relatou um 
ocorrido em sua comunidade no qual foi ameaçado de morte e a falta de informações 
da população, citou a questão do veiculo da Casa e comentou a respeito da lei do 
silêncio. Em seguida foi franqueado o uso da palavra aos Secretários Municipais. 
Pronunciou-se o Secretario de Saúde Sr. Celso Leite e também o Secretario de Meio 
Ambiente Sr. Marcos Wilson, os mesmos foram unanimes em agradecimentos, fizeram 
um relato de todos os trabalhos realizados por suas secretarias, repassaram 
informações aos vereadores, e destacaram os projetos e objetivos para novo semestre. 
Na sequencia, pronunciou-se o Vice-prefeito Plácido Trindade, que saudou a todos 
desejou um bom retorno aos Parlamentares, frisou as criticas que o político recebe, 
informou que na área da agricultura se iniciaria os trabalhos com os tratores, também 
comentou sobre a área da saúde, disse ter participado de uma reunião na Vila 
Cachoeira e fez um relato da mesma e Parabenizou o Prefeito e ao Sr. Feitosa pelo 
empenho para a realização dos trabalhos no Município. Ao retomar a palavra o Sr. 
presidente, agradeceu pelo semestre concluído e pelo que se inicia, parabenizou ao 
Prefeito pelos trabalhos juntamente com os  Secretários e o Vice-prefeito. Não havendo 
nada mais a tratar o Sr. presidente agradeceu pela atenção de todos e eu 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 agosto de 2019.     

 
 

 

 
 


