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

No dia nove do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, ás 09h00min horas, em 
plenário da Câmara Municipal, presente os senhores vereadores: Dacivaldo Ferreira 
dos Santos; presidente, Marcus Reis Silva da Costa; 1º secretário Denilson Souza de 
Menezes; 2º secretário, Armando Cruz Duarte, João Charles Oliveira da Costa, 
Raimundo Moura Amorim, Mauro Leite Pequeno e Reinaldo Viziney Souza Moreira e 
Valdineio Araújo Cerqueira. Procedida à chamada havendo numero legal o Sr. 
Presidente na forma regimental 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 sem alteração. Após foram lidos os expedientes recebidos e 
franqueado o uso da palavra com o tema livre. Inicialmente o Sr. Presidente destacou 
os expedientes recebidos, desejou condolências ao vereador Armando Cruz e seus 
familiares pelo falecimento de seu irmão, compartilhou com seus Pares uma reunião 
em Belém junto ao gestor municipal, fez relato da mesma, falou de sua preocupação 
referente as chuvas, frisou uma viagem que alguns vereadores farão á Brasília e a 
importância da mesma e demonstrou-se feliz com a passagem de seu aniversário. Ao 
usar a palavra o vereador Mauro Leite, comentou sobre política nacional, falou 
novamente a respeito de iluminação pública, relatou que recebe muitas cobranças a 
respeito desta situação, disse ser responsabilidade do executivo; reposições de 
lâmpadas queimadas nos portes de iluminação pública e pediu ao presidente que dê 
atenção neste fato, parabenizou ao mesmo pelo seu aniversário, desejou seus 
sentimentos ao vereador Armando Cruz e agradeceu pelas obras de Patauateua. Com 
a palavra o vereador Denilson Souza, desejou seus sentimentos ao vereador armando 
Cruz, parabenizou ao presidente pela passagem de seu aniversário, repassou aos 
Pares que chegaram algumas lâmpadas e que espera que seja para sua região, pediu 
ao presidente que leve ao prefeito sua preocupação a respeito da tampa da caixa 
d’agua de Patauateua, frisou uma visita a Tracuateua através da secretaria de 
agricultura, disse estar preocupado em questão das fortes chuvas em sua região e 
também a respeito da situação da ponte de Patauateua. Com a palavra o vereador 
Marcus Costa, frisou a presença do secretario de agricultura ente outros presentes na 
pre-conferencia de agricultara em sua região, disse que no mesmo foram discutidos 
vários assuntos, falou de seu constrangimento no evento, quando foi colocado a não 
presença dos agentes políticos do município no local, falou da importância da 
presença dos vereadores na conferencia e complementou a fala do vereador Mauro 
Leite, frisou um fato ocorrido em sua comunidade e salientou a respeito da 
ambulância e desejou feliz dia das mães para todas as mães. Com a palavra o vereador 
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Raimundo Amorim, falou da situação das estradas, mais que é necessário esperar o 
verão, comentou sobre um vídeo referente a caixa d’agua de Cachoeirinha, falou sobre 
iluminação públia, disse que é necessário marcar uma reunião com o prefeito de São 
Miguel para que tome providencias referente a pacientes do mesmo e parabenizou a 
todas as mães. Com a palavra o vereador Armando Cruz, agradeceu a todos pelo 
apoio e ao prefeito pela consideração em adiar uma reunião, mais que já esta a 
disposição, ressaltou que o vereador é quem transmite a voz do povo nesta Casa, disse 
ter algumas questões que tem como resolver e que faltam dedicação e empenho de 
alguns funcionários, convidou a todos para a celebração da missa de sétimo dia de seu 
irmão Sr. Jorge Cruz. Coma a palavra o vereador João Charles, complementou a fala 
de seus Pares comentando a respeito de iluminação pública no bairro vila nova, falou 
da situação das estradas vicinais e também o serviço que realizarão nas PA, relatou 
que esteve no posto de saúde da cidade e que precisa de limpeza na área de fora do 
mesmo e desejou um feliz dia das mães para todas as mães. Com a palavra o vereador 
Reinaldo Moreira, parabenizou ao Presidente e também ao vereador Mauro Leite pela 
passagem do aniversário dos mesmos, expressou seus sentimentos ao vereador 
Armando Cruz pelo falecimento de seu irmão, agradeceu seus Pares pela 
compreensão de sua ausência nas sessões anteriores, ressaltou sobre a conferencia 
municipal de educação, relatou que em breve chegará a esta Casa as questões que 
foram pontuadas de forma documentada na conferencia, disse que as colocações dos 
Pares foram bastante construtivas na sessão e parabenizou a todas as mães pelo seu 
dia. Com a palavra o vereador Valdineio Cerqueira, desejou pêsames ao vereador 
Armando Cruz, destacou uma passagem bíblica, parabenizou ao Presidente pelo seu 
aniversário, falou das cobranças da população e falta de compreensão, ressaltou que 
varias vezes a própria população tem como resolver algumas questões, frisou um 
mutirão em sua comunidade e pediu ao presidente que peça ao prefeito que o mesmo 
possa dar mais atenção aos pedidos dos vereadores, salientou a respeito da pre-
conferencia de agricultura e desejou feliz dia das mães a todas. Ao retomar a palavra o 
presidente agradeceu a todos pelas mensagens de felicitações pelo seu aniversário e 
desejou um feliz dia das mães para todas as mães. Passando-se para ordem do dia 
constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento de nº 014/2018, de autoria 
do vereador Dacivaldo Ferreira dos Santos, que solicita ao prefeito municipal a 
reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental da Comunidade de Paraibano, 
sendo o mesmo lido e aprovado por unanimidade. 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 09 de maio de 2018. Em tempo 
onde esta escrito caixa d’água de Patauateua escreve-se caixa d’agua de Cachoeirinha.  


