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ATA DA DECIMA SEGUNDA REUNIAO 

ORDINARIA DO SEGUNDO PERIODO, DO 

QUARTO ANO LEGISLATIVO, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia vinte e cinco de novembro do ano de dois mil e vinte, ás 09h00min, no 

Plenário da Câmara Municipal, estiveram presentes os Senhores: 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. 

Prosseguida a chamada na ausência do Sr. Presidente que esteve fora do 

Município, a presente reunião foi conduzida pelo 1º Secretario Dacivaldo Ferreira, 

que convidou o vereador Valdineio Cerqueira para compor a Mesa Diretora, na 

sequência havendo número legal o Presidente em exercício na forma regimental 

declarou aberta a presente reunião.  Na sequência foi lido um texto bíblico e 

procedida a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada sem 

alteração. Após a leitura dos expedientes foi franqueada a palavra com e tema 

livre. Ao usar a palavra o vereador Mauro Leite, destacou a presença do vereador 

eleito de São Miguel do Guamá Sr. Oséias, assim como também o vereador eleito 

do Município de Inhangapi Sr. Matoso, em seguida parabenizou o Presidente em 

exercício pela atuação, informou que a comunidade de Patauateua precisa de 

reposição de lâmpadas em alguns pontos, agradeceu a gestão pelo retorno das 

atividades do Crás em sua comunidade, por fim, falou sobre o dia da consciência 

negra e convidou a todos para uma cruzada evangelista em Patauateua. O 

vereador João Charles cumprimentou a todos, ressaltou a vitória do Sr. Oseías 

frisando a região do canta Galo, em seguida, solicitou um serviço de urgência na 

vicinal da Comunidade Pau Amarelo próximo a residência do Sr. Aroldo. A 

vereadora Selma Pereira, parabenizou o vereador Eleito do Município Sr. Matoso e 

também o Sr. Oséias do Município de São Miguel, comentou sobre a situação do 

Município em relação aos moradores do Tatuaia e frisou a importância da parceria 

dos Municípios. O vereador Armando Cruz usou a tribuna para parabenizar os 

vereadores eleitos que estiveram na Plateia desejando um bom trabalho aos 

mesmos. O vereador Denílson Souza, também parabenizou os vereadores eleitos 

que estivera presentes e também frisou a importância da parceria entre o 

Município de Inhangapi e São Miguel do Guamá para a população, em seguida  
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informou novamente que em relação aos pontos de iluminação pública de 

Patauateua o problema está na rede elétrica e precisa ser realizado um serviço pela 

Rede Celpa para que após a realização do referido serviço seja feita a troca de 

lâmpadas queimas pela Prefeitura, por fim parabenizou o Prefeito pela vitória e 

solicitou serviços de reparos em alguns pontos nas vicinais de sua região. O 

vereador Marcus Costa frisou os serviços que está acompanhando, informou que a 

empresa que realiza serviços de meio fio está retornando para concluir alguns 

trabalhos no Município, ressaltou sobre a revitalização da Praça Nossa Senhora de 

Fátima e disse estar triste pela falta de cuidado da população com a mesma. O 

vereador Valdineio Cerqueira, justificou sua ausência na sessão anterior e 

comentou sobre a eleição agradecendo a Deus pela vitória, ressaltou sobre a 

atuação do vereador Dacivaldo Ferreira no Parlamento e parabenizou o mesmo, 

parabenizou a gestão pela reeleição e destacou os trabalhos do gestor agradecendo 

pelo apoio juntamente com o Secretario de Saúde Celso Leite. Ao retomar a 

palavra o Presidente em exercício, frisou sobre a eleição ressaltando sua atuação, 

falou também da atuação dos vereadores Armando Cruz e Mauro Leite e salientou 

que talvez volte ao Legislativo na próxima Legislatura. Não havendo mais matéria 

para deliberar o Presidente em exercício 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 25 de 

novembro de 2020.  

      

 


