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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINARIA 
DO PRIMEIRO PERIODO, DO SEGUNDO ANO 
LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 
LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 
INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
Aos vinte e quatros dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, ás 09h00min 
horas, em plenário da Câmara Municipal, estiveram presentes os senhores vereadores: 
Dacivaldo Ferreira dos Santos; Presidente, Marcus Reis Silva da Costa; 1º secretário, 
Denilson Souza de Menezes; 2º secretário, Armando Cruz Duarte, Raimundo Moura 
Amorim; Mauro Leite Pequeno, Reinaldo Viziney Souza Moreira e Valdineio Araújo 
Cerqueira. Procedida a chamada havendo número legal o Sr. Presidente na forma 
regimental declarou aberta a presente reunião e justificou a ausência do vereador João 
Charles Oliveira da Costa, por motivos pessoais. Em seguida foi lido um texto bíblico 
e procedida a leitura das atas das sessões anteriores, sendo três aprovadas sem 
alteração e uma aprovada com alteração. Após foram lidos os expedientes recebidos e 
franqueado o uso da palavra com o tema livre. Ao fazer uso da palavra o Sr. 
Presidente Dacivaldo Ferreira destacou a presença da Dra. Elielza; delegada titular de 
policia Civil deste Município de Inhangapi-PA, lhe desejou um excelente trabalho, 
frisou que o Poder Legislativo e Executivo vem conquistando vários benefícios para a 
segurança pública no município como, o centro de monitoramento que é de grande 
ajuda para a polícia, duas motocicletas que já estão a disposição e em parceria ao 
Governo do Estado a conquista de uma caminhonete nova e que estão aguardando 
outra caminhonete para polícia Militar e também a reforma da delegacia que em breve 
será publicado no jornal do Estado, em seguida se apresentou como vereador e 
presidente, colocou o Poder Legislativo a disposição da mesma e a convidou para usar 
a tribuna para sua apresentação. A Dra. Elielza se apresentou, frisou sua chegada e a 
situação em que encontrou a delegacia, relatou alguns trabalhos que a mesma realizou 
e seus projetos para o município, se colocou a disposição de todos e pediu ajuda para 
que os vereadores lhe acompanharem nas comunidades, pois é seu interesse estar 
presente nos interiores do município, assim como na cidade. Com a palavra o 
vereador Mauro Leite, apresentou-se desejou boas vindas à delegada, disse estar feliz 
com a vinda da mesma para o município, ressaltou que em sua região há alguns 
índices de assaltos, que necessita do apoio da policia e se colocou a disposição. Com a 
palavra o vereador Reinaldo Moreira, parabenizou a Dra. Elielza por seu 
pronunciamento, apresentou-se à mesma, disse acreditar em sua competência e que 
em parceria com a polícia militar melhorará a questão de segurança no município e 
também se colocou a disposição. Com a palavra o vereador Raimundo Amorim, 
apresentou-se, disse estar feliz com a chegada da delegada, ressaltou que o município 
é grande e precisava da mesma. Com a palavra o vereador Valdineio Cerqueira, 
também se apresentou, relatou que sua região e preocupante e que tem um índice de 
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criminalidade muito grande, frisou que sentiu falta do delegado nas comunidades, se 
colocou a disposição para convocar sua comunidade junto a delegada para 
conscientizar a população de seus deveres e informou que já foi feito o pedido junto 
ao Governo do Estado para uma nova delegacia. Com a palavra o vereador Armando 
cruz, se apresentou, disse estar feliz com a vinda da delegada, informou para a mesma 
suas localidades e se colocou a disposição para apresenta-la em sua região. Com a 
palavra o vereador Denilson Souza, também se apresentou a delegada, demonstrou-se 
feliz com a vinda da mesma, ressaltou as dificuldades do policiamento no município 
principalmente nas comunidades de sua região, frisou ter sido muito cobrado da 
população para que seja realizado mais rondas da policia nas Comunidades e se 
colocou a disposição. Com apalavra o vereador Marcus Costa, se apresentou, 
informou sua região, de colocou a disposição e relatou que estava precisando de uma 
renovação para a melhoria na segurança pública no município e ressaltou a 
importância de reuniões esclarecendo quais são as tarefas da policia civil. Ao retomar 
a palavra o presidente convidou a delegada Dra. Elielza para ajudar na elaboração de 
propostas para uma audiência pública no município. Passando-se para Ordem do Dia 
constou em pauta as seguintes proposições: Foi levado ao conhecimento do Plenário a 
concessão de gratificação por regime especial de trabalho ao funcionário Manoel 
Cristino Batista Colares, ocupante do cargo de motorista desta Casa Legislativa que 
ficou estabelecido em 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento atribuído ao cargo. 
Não havendo mais matéria para deliberar o Sr. 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, em 24 de 
janeiro de 2018.  


