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ATA DA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DO 

PRIMEIRO PERÍODO, DO SEGUNDO ANO LEGISLATIVO DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE INHANGAPI, ESTADO DO PARÁ. 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, Ás 11:30 

min, 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, franqueada o uso da palavra. Inicialmente foi convidado a tomar 

acento o Vice-Prefeito Sr. Plácido Trindade, representado o Prefeito Municipal 

que não esteve presente no momento e, ato continuo foram convidados para se 

pronunciar os Senhores, José Amiraldo Lopes; Secretário de Administração; 

Selma Pereira, Secretária de Assistência Social; Benedito Nazário, Presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Inhangapi; Sebastião Oliveira, Secretário 

de Agricultura e Marcos Wilson; Secretário de Meio Ambiente, todos foram 

unânimos em agradecimentos e ressaltaram seus trabalhos e projetos no 

município. Em seguida o Sr. Presidente justificou a ausência do secretario de 

obras no momento e, franqueou a palavra aos Senhores vereadores. Com a 

palavra o vereador João Charles, agradeceu aos seus Pares pela união, 

agradeceu também aos secretários municipais e ressaltou o posicionamento do 

plenário referente aos projetos que chegaram a Casa. Com a palavra o vereador 

armando Cruz, se colocou a disposição de seus Pares, ressaltou um vídeo de um 

deficiente visual da Comunidade de Castanhalzinho, solicitou encarecidamente 

para o Gestor municipal possa resolver o fato citado pelo mesmo e 

complementou a fala do presidente do sindicato referente á feirinha que estava 

programada. Com a palavra o vereador Marcus Costa, agradeceu pela presença 

de todos, ressaltou os projetos e requerimentos aprovados na Casa, frisou a 

entrega das viaturas e motocicletas para policia militar do município de 

Inhangapi e, a importância dos projetos sociais. Com a palavra o vereador 

Mauro Leite complementou a fala do secretário Marcos Wilson referente à pesca 

no rio Inhangapi e agradeceu ao gestor municipal pelos requerimentos 

atendidos. Com a palavra o vereador Reinaldo Moreira, cumprimentou a todos, 

agradeceu pela parceria, destacou a fala do presidente do sindicato e falou de 

sua postura como pessoa. Com a palavra o vereador Raimundo Amorim, frisou 
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esperar que fosse resolvido o problema da Comunidade de Castanhalzinho e 

desejou um bom recesso aos Pares. Com a palavra o vereador Denilson Souza, 

agradeceu aos seus colegas vereadores e aos secretários municipais pela 

parceria, falou um pouco sobre cada secretaria, ressaltou a parceria do Vice-

prefeito, do prefeito municipal e também do Sr. Feitosa e salientou que honrará 

a confiança que o povo colocou em sua pessoa. Com a palavra o vereador 

Valdineio Cerqueira, agradeceu pela parceria dos pares, frisou os projetos 

impontes aprovados na Casa, salientou os novos projetos que virão, 

complementou a fala do secretário de meio ambiente e fez um apelo pedindo 

apoio das secretarias para o esporte no município. Prosseguindo foi convidado 

para se pronunciar o vice-prefeito Sr. Plácido Trindade que parabenizou ao 

poder Legislativo ressaltando as conquistas durante esse período de um ano e 

meio, falou do compromisso de cada um com o município e parabenizou a 

gestão e a cada secretário municipal. Por fim pronunciou-se o presidente 

Dacivaldo Ferreira, agradeceu aos vereadores e secretários pela compreensão, 

fez um breve relato das conquistas do Legislativo como também do executivo, 

ressaltou o compromisso de alguns políticos com este município assim como 

também o Sr. Feitosa que está se empenhando para conseguir benefícios para o 

município, frisou seu compromisso com o povo Inhangapiense e, sem mais para 

o momento 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 29 de 

junho de 2018. 

 


