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ATA DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO 

SEGUNDO PERÍODO, DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA DECIMA OITAVA LEGISLATURA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI, 

ESTADO DO PARÁ. 

 

 Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, ás 09 horas, 

em Plenário da Câmara municipal, presente os Senhores vereadores: Dacivaldo 

Ferreira dos Santos, Presidente; Marcus Reis Silva da Costa, 1º secretario; 

Denilson Souza de Menezes, 2º secretario; Armando cruz Duarte; Valdineio 

Araújo Cerqueira; Mauro Leite Pequeno; João Charles Oliveira da Costa; 

Raimundo Moura Amorim e Reinaldo Viziney Souza Moreira. Havendo 

número legal o sr. Presidente, na forma regimental declarou aberta a presente 

reunião. Em seguida foi lido um texto bíblico e franqueado o uso da palavra 

com o tema livre. Foi convidado para se pronunciar o representante da 

ADEPARÁ, que saudou a todos os presentes, disse que a DEPARÁ sempre foi 

parceira do município e colou a mesma a disposição de todos para que possam 

conhecer aos seus trabalhos. Em seguida, pronunciou-se o coordenador da 

EMATER Sr. Luiz Augusto, saudou a todos e parabenizou a Casa Legislativa 

por ser atuante no município, agradeceu a todos que participaram da festa do 

agricultor que realizou no dia 21 de julho, salientou a importância da parceria 

do município com a EMATER, disse estar muito feliz com a vinda do novo 

secretário municipal de meio ambiente Sr. Wilson Pires e desejou um excelente 

retorno a todos. Pronunciou-se também o representante da Polícia Militar 

Sargento Edival, que saudou a todos, fez um breve relato dos trabalhos exercido 

pela PM durante esses seis primeiros meses, disse estar em parcerias para fazer 

um projeto no município para atender tanto na cidade como também a zona 

rural, fazendo reuniões, palestras para ouvir a população, e parabenizou a Casa 

pela iniciativa de ir ao comando geral da PM em Belém em busca de melhorias 

para o Município. Após pronunciou-se o Sr. Sebastião Oliveira, secretário 

municipal de agricultura, que saudou a todos os presentes e agradeceu pelo 

convite para participar desta reunião, parabenizou o prefeito Sr. Egilasio pela 

sua excelente administração como gestor municipal e agradeceu a Casa pela 

parceria com a secretaria de agricultura. Em seguida pronunciou-se o Sr. Pedro 

Barbosa representante do Sindicado dos trabalhadores rurais, que saudou a 

Mesa e a todos, fez um breve relato sobre os trabalhos que venham exercendo, 

desejou um bom retorno aos vereadores a também boas vindas ao secretario de 

meio ambiente. Pronunciou-se também o Sr. Ertonilson Carvalho, secretário 
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Municipal de Educação, que primeiramente saudou a Mesa e a todos, ressaltou 

sobre as ações que fez junto a sua equipe no decorrer do mês de julho para 

obter avanços para beneficiar ao programa de alimentação nas escolas, disse 

estar sempre à disposição e desejou um ótimo semestre a todos. Após foi 

convidado a se pronunciar o Sr. José Alves Feitosa, secretário municipal de 

administração, que saudou a todos, agradeceu a deus por estar presente nessa 

Casa Legislativa, fez um relato de como estar sendo os trabalhos que vem 

exercendo junto ao prefeito municipal, e as dificuldades que encontraram 

quando reassumiram a prefeitura, disse hoje o município estar se reerguendo, 

notificou que houve mudanças na gestão, onde assumiu a secretaria municipal 

de obras o Sr. Jair Pessoa e foi nomeado a secretário municipal de Meio 

Ambiente o Sr. Marcos Wilson, comunicou que em relação a previdência Social, 

já estão sendo tomada as devidas providencias para a regularidade do 

município com a Receita Federal, ressaltou sobre a operação Tapa Buraco e 

reestabelecimento asfáltico nas ruas  da cidade, em questão a segurança pública 

, disse estar se mobilizando junto as autoridades em busca de benéficos para o 

município,  frisou que o monitoramento instalado no município fará o controle 

de entrada e saída de veículos que frequentem a cidade, e terá um sistema de 

comunicação com a polícia militar, para que a população cinta-se mais segura, 

afirmou que o hospital municipal já está reformado a área de urgência e 

emergência, que em breve será inaugurado e que já existe um projeto 

encaminhado ao governo do Estado para recuperação do restante do Hospital, 

certificou  que continuará trabalhando pela população junto ao Sr. Prefeito, se 

colocou à disposição e desejou um bom retorno a todos. Em seguida 

pronunciou-se o Sr. Marcos Wilson, secretário municipal de Meio Ambiente, 

que saudou a todos, disse estra muito feliz com o convite para estar à frente da 

secretaria de meio ambiente e que juntos buscaram resolver os problemas 

ambientais no município, ressaltou que já fez algumas visitas as comunidades e 

que  esteve reunido com o secretário de saúde e educação, afirmou acreditar 

que juntos podem fazer a diferença e que já existe um projeto que deverá 

apresentar em breve, agradeceu pela atenção dos presentes e desejou um bom 

retorno a todos. Após pronunciou-se o secretário de saúde Sr. Celso Leite, 

saudou a todos, destacou a coletividade, união e determinação na gestão atual, 

fez um relato de seus trabalhos e conquista nas comunidades, agradeceu o 

apoio do presidente da Casa Dacivaldo Ferreira, fez um convite aos demais 

vereadores para participar da Conferencia Municipal de Saúde, na próxima 

sexta feira dia 11, e agradeceu pela atenção de todos. Em seguida foi 

franqueado o uso da palavra aos vereadores. Com a palavra o vereador João 

Charles Oliveira saudou a todos os presentes desejou bom retorno a seus Pares, 
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pediu mais união aos mesmos, disse estar satisfeito com a atual gestão e que fez 

um pedido ao prefeito municipal para que futuramente possa se estender o 

monitoramento nas zonas periféricas da cidade onde se encontra os maiores 

índices de criminalidades. Com a palavra o vereador Armando Cruz 

comprimento a todos, disse estar feliz com a vinda do secretário de meio 

ambiente e se colocou à disposição do mesmo, parabenizou o secretário de 

saúde Sr. Celso Leite e ao secretário de agricultura Sebastião Oliveira pelos 

trabalhos que venham exercendo, e também pediu mais união entre os Pares. 

Com a palavra o vereador Raimundo Amorim, que saudou a todos, 

parabenizou o prefeito municipal Sr. Egilasio Feitosa e aos secretários pelos 

trabalhos exercitados no município, e agradeceu a todos pela atenção. Com a 

palavra o vereador Valdineio Cerqueira, saudou a todos os presentes, 

agradeceu a deus, frisou sua ida a Belém, onde conseguiram a construção de 

uma delegacia para o município que já estar em licitação, pediu união aos Pares, 

e desejou boas-vindas ao secretário de meio ambiente. Com a palavra o 

vereador Reinaldo Moreira, comprimento a todos os presentes, destacou a 

união na Casa, e se colocou à disposição de todos. Ao usar a palavra o vereador 

Mauro Leite, saudou a todos, deu boas-vindas ao secretario de meio ambiente e 

aos seus colegas vereadores, agradeceu a deus pelo momento e desejou um bom 

fim de semana toda. Com a palavra o vereador Denilson Souza, comprimento 

seus Pares e os presentes na reunião, agradeceram a deus pelo momento, 

desejou um ótimo retorno a todos, parabenizaram os Senhores Luiz Augusto, 

Pedro Barbosa, pela festa do agricultor realizada no município, ao secretário de 

agricultura Sr. Sebastião Oliveira, parabenizou também ao secretário de Saúde 

Celso Leite e ao secretário de Educação Ertonilson Carvalho, deu boas-vindas 

ao novo secretário de meio ambiente se colocou à disposição do mesmo, 

destacou a união na Casa e na gestão atual. Com a Palavra o Vereador Marcos 

Costa, saudou a todos agradeceu adeus, ressaltou que já esteve reunido com o 

novo secretário de maio ambiente na comunidade Pernambuco e disse estar 

satisfeito com a atual gestão. Em seguida foi franquiada a palavra ao Vice-

prefeito municipal, Plácido Trindade, que saudou a todos os presentes 

agradeceu a deus, parabenizou o presidente da Mesa pela excelente condução a 

frente da Casa, felicitou os secretários municipais pelos seus trabalhos, destacou 

as entidades presentes e desejou boas-vindas ao secretário Marcos Wilson. Ao 

retoma a palavra o vereador e presidente Dacivaldo Ferreira desejou boa sorte 

ao novo secretário de meio ambiente Sr. Marcos Wilson, informou que a Mesa 

Diretora enfiará duas autoridades representando a Casa na conferencia 

Municipal de saúde no próximo dia onze de agosto, frisou os trabalhos que a 

Casa terá nesse novo semestre, comunicou a seus pares que o veículo da mesma 
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já está disponível e agradeceu a participação de todos na presente reunião e 

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

lida e achada, conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi 04 de 

agosto de 2017. 

 

 

 

 

 


