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ATA DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO SEGUNDO 

PERÍODO, DO SEGUNDO ANO LEGISLATIVO DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI, ESTADO DO PARÁ. 

No dia primeiro do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, Ás 09:00 horas, no 

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; Reinaldo Viziney Souza Moreira e 

Valdineio Araújo Cerqueira. Procedida a chamada havendo número legal o Sr. 

Presidente na forma regimental declarou aberta a presente sessão. Em seguida foi lido 

um texto bíblico e, ato continuo foram convidados a tomar acento o prefeito municipal 

Sr. Egilasio Alves Feitosa e o vice Prefeito Sr. Plácido Trindade, após foi franqueado o 

uso da  palavra a quem quisesse usa-la. Inicialmente Pronunciou-se o Prefeito municipal 

Sr. Egilasio Feitosa, que cumprimentou a todos, ressaltou os projetos anteriores que 

foram colocados em prática no corrente ano, destacou a parceria do Legislativo junto ao 

Executivo, por fim agradeceu a todos e se colocou a disposição. Na sequencia 

pronunciaram-se os Senhores: Edival Pereira; Subtendente da policia militar local, 

Celso Leite; secretário municipal de saúde e Sr. Kenji Okawa; representando a 

EMATER, ao usar a palavras todos foram unânimos em agradecimentos pela parceria 

da Casa, ressaltaram alguns projetos e se colocaram a disposição. Também foi 

ressaltada a presença dos Senhores: Sebastião Gusmão; secretario de agricultura, Sra. 

Selma Pereira; secretária de assistência social, Amiraldo Lopes; secretário de 

administração, Ertonilson Carvalho; secretario de educação e João Capistrano; ex-

vereador da Casa e, ato contínuo foi franqueado à palavra aos vereadores. Ao usar a 

palavra o vereador Denilson Souza, fez um relato de seu recesso, informou que está 

acompanhando a obra na PA 460 e ressaltou a união na Casa. Com a palavra o vereador 

Armando Cruz, agradeceu pelas conquistas no município, pediu informação referente a 

data do festival do açaí, e também sobre a retirada de uma luminária no quilômetro nove 

da rodovia Castanhal Inhangapi. Com apalavra o vereador Raimundo Amorim, 

informou que em breve estará pronta a ponte de Patauateua e também se iniciará a obra 

na PA 420 e agradeceu a todos. Com a palavra o vereador Marcus Costa, ressaltou um 

curso em sua comunidade, assim como também a copa de férias na mesma, agradeceu a 

gestão pela reposição das lâmpadas em Bacuri e também a implantação da caixa d’agua 

na unidade de saúde de Pernambuco e também o asfalto na vila de sua comunidade. 

Com a palavra o vereador João Charles, desejou um bom retorno a seus Pares, 

agradeceu a equipe da gestão municipal junto aos secretários municipais pelos 

trabalhos, demonstrou-se feliz com o serviço de asfalto no bairro vila nova e também o 

serviço nas PA e destacou a união dos vereadores. Com a palavra o vereador Mauro 

Leite, agradeceu a Deus e pediu sabedoria para suas próximas decisões, frisou esperara 

que continue a união entre os Pares e desejou um bom retorno a todos. Com a palavra o 
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vereador Reinaldo Moreira, parabenizou ao Sr. Kenji pelo projeto destacado pelo 

mesmo, ressaltou seu papel como Legislador em prol da população, destacou um 

ocorrido com um colega professor e agradeceu aos Seus Pares pelo aprendizado. Com a 

palavra o vereador Valdineio Cerqueira, desejou boas vindas a todos, falou da 

importância deste período eleitoral para nosso município, demonstrou-se feliz com a 

união e parceria entre seus Pares, agradeceu ao Governo pelo trabalho na PA 460, 

ressaltou esperar que sua Comunidade também seja contemplada. Em seguida 

pronunciou-se o vice-prefeito Plácido Trindade, o mesmo cumprimentou a todos, 

parabenizou ao prefeito pelo esforço para buscar melhorias para o município, agradeceu 

aos vereadores de Patauateua pelos benefícios na região, destacou a escola e o ginásio 

esportivo da mesma comunidade como exemplo e frisou o asfalto na cidade e salientou 

que não há ainda data para o festival do açaí e ressaltou a respeito da festa do produtor 

rural no município. E por fim pronunciou-se o presidente da Casa Sr. Dacivaldo 

Ferreira, que agradeceu a presença do prefeito e também uma visita em sua comunidade 

de Petimandeua, onde esteve presente uma equipe indígena, fez um pequeno relato 

referente ao mês de julho e o que ocorreu em sua comunidade, falou da importância 

deste período na política e também da união do grupo, destacou o empenho dos 

secretários municipais, frisou a entrada de novos projetos na Casa e desejou um bom 

retorno a todos. 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 01 de agosto de 2018.   

 


