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ATA DA SEGUNDA REUNIAO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERIODO, DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil dezessete, às 09 horas, em 

plenário da Câmara Municipal, presentes os Senhores vereadores: Dacivaldo Ferreira dos 

Santos, Presidente; Marcus Reis Silva da Costa, 1° Secretário; Denílson Souza Menezes, 

2° Secretário; Armando Cruz Duarte; Raimundo Moura Amorim; Valdineio Araújo 

Cerqueira e Gilmar Pantoja Gomes. Havendo número legal e na forma Regimental o Sr. 

Presidente, declarou      aberta a presente reunião e justificou a ausência dos vereadores Mauro 

Pequeno Leite e Reinaldo Viziney Souza Moreira pelo motivo de saúde. Em seguida, foi lido 

um texto Bíblico e procedida a leituras das atas das sessões anteriores, sendo as mesmas lidas e 

aprovadas. Não havendo expediente recebido foi franqueado o uso da palavra com tema livre. 

O vereador Denílson Souza; saudou todos os presentes; novamente agradeceu atual 

administração por atender seus ofícios referente as limpezas das agrovilas e ressaltou a 

participação do vereador Raimundo Amorim. O vereador Valdineio Cerqueira, questionou 

sobre as comissões permanentes que não foram colocadas em votação; em seguida, comentou 

sobre o desempenho dos trabalhos que esta fazendo pela sua região junto com vereador Marcus 

da Costa que estiveram buscando parceria com a empresa MAFRINORTE para fazer reparos 

na PA 430 e demonstrou satisfeito pelo convite feito pelo o mesmo. O vereador Marcus Costa; 

complementou a fala do vereador Valdineio Cerqueira com relação a busca de parceria com as 

empresas da região e também expressou a sua satisfação pela parceria do vereador Valdineio 

Cerqueira e dos demais vereador. O Presidente Dacivaldo Ferreira, ressaltou a importância da 

parceria entre os Pares para mostrar trabalho no município. O vereador Raimundo Amorim, 

comentou sobre as limpezas que estão sendo realizada nas comunidades de Cachoeira e 

Catarina e também ressaltou a relevância da união entre os vereadores. Vereador Gilmar 

Pantoja, achou louvável atitude dos vereadores por buscar parceria das empresas da região e 

ficou à disposição dos mesmos. Vereador Armando Cruz achou importante atitude do vereador 

Marcus da Costa em buscar parceria com as empresas privadas e solicitou aos vereadores para 

juntos buscarem também parceria para a PA 420 e agradeceu o secretário de obras pelo serviço 

realizado na comunidade do Livramento. O presidente Dacivaldo Ferreira, comentou sobre o 

serviço feito no ramal da comunidade Petimandeua; comunicou que o prefeito Egilasio Feitosa 

esteve com deputado Federal Eder Mauro, o mesmo prometeu em doar um trator para o 

município.     Passando para Ordem do Dia constou em pauta as seguintes proposições: 

Requerimento n°07 de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, que solicita ao Gestor 

Municipal a instalação de câmera de vídeo monitoramento de imagens de longo alcance, 24 

horas, com capacidade de cobertura e toda a área urbana na cidade de Inhangapi e equipamento 

que identifique a entrada e saída de veículos para verificar sua procedência, o mesmo foi 

discutido e aprovado por unanimidade. Não havendo matéria para deliberar, o Sr. Presidente 

declarou encerrada a sessão. Do que, para constar foi lavrada a presente ata que lida e achada 

conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, 24 de fevereiro de 2017.  


