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 ATA DA DECIMA QUINTA REUNIAO 
ORDINARIA DO PRIMEIRO PERIODO, DO 
PRIMEIRO ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA 
OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 09:00 horas, 

em plenário da Câmara Municipal, presentes os Senhores vereadores: 

Dacivaldo Ferreira dos Santos, Presidente; Marcus Reis Silva da Costa, 1° 

Secretário; Denílson Souza de Menezes, 2° Secretário; Armando Cruz Duarte; 

Raimundo Moura Amorim; Mauro Leite Pequeno; Joao Charles Oliveira da 

Costa; Reinaldo Viziney Souza Moreira e Valdineio Araújo Cerqueira. 

Procedida a Chamada, havendo número legal e na forma regimental o Sr. 

Presidente saudou a todos os presentes e 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 com alteração, como também, foram 

lidos os expedientes recebidos. Após o a leitura dos expedientes o Sr. Presidente 

convidou e passou a palavra ao Sr. Júlio, técnico da EMATER de Inhangapi 

para fazer seus pronunciamentos, o mesmo apresentou aos presentes e 

comunicou que está substituindo o Sr. Bahia e ressaltou que vai estar à 

disposição do Poder Legislativo. Foi concedida a palavra para Sra. Sandra, 

diretora da escola Municipal Orlando Piedade, com também, para a Sra. Regina 

Pereira, Conselheira de Assistência ao idosos no município de Castanhal, 

ressaltou que seu pronunciamento seria para fazer um convite aos Pares para 

participar de uma sessão na Câmara Municipal de Castanhal, no dia 12 de 

junho com início às 9:00 horas e na oportunidade convidou para a caminhada 

dos idosos no próximo dia 13, a saída será da praça da Matriz até o cristo. O 

presidente ao retomar a palavra agradeceu pela participação dos convidados e 

seguida franqueou a palavra aos vereadores com tema livre. Com a palavra o 

vereador Denilson Souza, mencionou a respeito da festa do produtor rural que 

será realizado no Espaço Cultural, no dia 21 de julho e comentou sobre uma 

reunião que acontecerá no dia 21 de junho, ás 8:00 horas, o mesmo será para 

tratar especificamente do evento dos produtores rurais, na qual, estará 

presentes os representantes e presidentes das associações. O vereador Armando 

Cruz, fez o uso da tribuna, para reivindicar a respeito de um estelionato que 

ocorreu com um agricultor na agrovila de cachoeirinha, o mesmo vendeu dez 

sacas de farinha e recebeu um cheque roubado de um meliante que estava em 

um carro saveiro Cross branca e demonstrou-se indignado com a referida 

situação. O vereador João Charles, comentou que recebeu uma denúncia a 

respeito de um terreno que foi comprado na agrovila de Patauateua na gestão 

do ex-prefeito José Feitosa, e foi vendido na gestão do ex-prefeito Osvaldo 

Freitas. O vereador Valdineio Cerqueira complementou o pronunciamento do 
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vereador João Charles, ressaltando sobre a lei que permite o prefeito fazer 

doação e acredita que foi doado o terreno. O vereador Mauro Leite, fez 

reinvindicações a respeito de falta de reparos na iluminação pública. O 

vereador Reinaldo Moreira, demonstrou-se satisfeito com a presença dos alunos 

do 4º ano da escola Municipal Orlando Piedade. Passando para Ordem do Dia 

constou em pauta: Projeto de Resolução nº 002, de iniciativa da Câmara 

Municipal de Inhangapi, que regulamenta o acesso a informação pública pelo 

cidadão, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, cria normas de 

procedimentos e dá outras providencias. Sendo o mesmo encaminhado para a 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para devida análise e Parecer 

técnico. Não havendo nada a tratar o 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, 

09 de junho de 2017.                         


