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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

SEGUNDO PERÍODO DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia quinze de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 09h00min, no plenário da Câmara 

Municipal, estiveram presentes os Senhores: João Charles Oliveira da Costa, Presidente; Selma 

Maria Pereira da Costa, 1ª Secretária; Mauro Leite Pequeno, 2º Secretario; Dacivaldo Ferreira 

dos Santos; Everaldo Pimentel Pantoja; Francisco Rafael Araújo Bahia; Gilmar Pantoja Gomes; 

Nestor Costa da Cruz e Valdineio Araújo Cerqueira. Prosseguida a 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 aprovada 

sem alteração. Após, não havendo expediente para leitura a palavra foi franqueada. Inicialmente 

foi convidada para se pronunciar a Secretária Municipal de assistência Social Sra. Lídia Piedade, 

que cumprimentou a todos agradecendo pela oportunidade, fez um relato de como esta sendo 

administrada a Secretaria, disse que a referida não parou de atender as pessoas durante a 

pandemia assim como também  continuaram  realizando ações, frisou cortes de recursos pelo 

Governo Federal, no qual era repassado dezesseis mil reais e hoje são repassados seis mil reais 

na proteção básica, ressaltou a contribuição do poder Executivo para manter os programas e 

ações da secretaria, frisou os locais que disponibilizam serviços do Crás, bem como na Cede, na 

vila Patauateua e na Comunidade de Petimandeua, destacou também o número de usuários das 

atividades do Crás de forma geral, em seguida, falou sobre os programas na Secretaria sendo 

estes: programas (PAIF) Proteção e Atendimento Integral à Família; Cadastro único; programa 

bolsa família e programa criança feliz, por fim ressaltou sobre as ações realizadas durante este 

ano pela secretaria no município, como: entrega de kits carnaval para os sócios educando dos 

serviços de convivência, caminhada contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, atividades 

de serviços e convivências do trabalho infantil, capacitação pela FASEPA sobre medidas socio 

educativa, ação da Equatorial para castro único e regularização da tarifa social, conferia 

Municipal, campanha contra violência a mulher, entrega de apoio alimentar doado pelo Mesa 

Brasil Sesc Castanhal para os idosos do serviço de convivência do Petimandeua, evento da 

primeira infância e uma oficina de grafitagem chamado cores de Belém em parceria com a ong 

Noolhar,  salientou sobre o programa PAA e também o programa Brasil sem miséria  em 

parceria com a EMATER. Ao se pronunciar o vereador Mauro Leite fez perguntas se há 

planejamento para o retorno das atividades do Crás em Patauateua e parabenizou pelos 

esclarecimentos. O vereador Gilmar Pantoja pediu informações sobre como foi feito a seleção do 

cheque moradias. O vereador Nestor Costa, ressaltou que os secretários precisam informar o 

vereador, agradeceu a Secretaria pelos esclarecimentos e fez perguntas sobre como se é feito a 

integração municipal, frisando que ainda existe pessoas que não possuem nenhum documento. 
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Ao retomar a palavra o Sr. Presidente ressaltou que no município há o atendimento para retirada 

de documentos. O vereador Francisco Rafael Araújo, ressaltou que a secretaria precisa de uma 

aproximação com o vereador em relação as pessoas carentes, disse que o vereador tem um 

conhecimento geral sobre sua comunidade e região e, que por este fato consegue ter facilidade 

em identificar e indicar para a secretaria as pessoas que precisam ser beneficiadas. O vereador 

Valdineio Cerqueira, agradeceu a Secretaria Lídia pela participação na sessão, ressaltou a 

importância deste ato dos Secretários esclarecer seus trabalhos e ações para o Legislativo, frisou 

sua tristeza em relação ao corte de recuso Federal para a assistência social e, destacou sua 

preocupação em relação ao cheque moradia para pessoas que não são carentes e, pediu 

informações sobre este fato, assim como também sobre o bolsa família no Município. O vereador 

Everaldo Pimentel também fez perguntas em relação a seleção para recebimento de cheque 

moradia, e se a Secretaria da suporte a quem é impossibilitado de trabalhar. A vereadora Selma 

Pereira, destacou o trabalho da assistência e também falou sobre o cheque moradia, citou alguns 

ocorridos em relação a este fato. O vereador Dacivaldo Ferreira agradeceu a Secretaria pelos 

esclarecimentos, destacou o trabalho da mesma, falou sobre a questão do cheque moradia, 

sugeriu uma relação para averiguação dos contemplados para que se evite que sejam lesados. Por 

fim, ao responder as perguntas realizadas pelos vereadores a Secretária Sr. Lídia Pereira 

agradeceu a todos e se colocou a disposição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

. Passando-se para ordem do dia, constou em Paula as seguintes proposições: Requerimento de 

Nº049/2021, de autoria do vereador Mauro Leite, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que 

através do órgão competente seja construída uma nova ponte de madeira na Vicinal que liga as 

Comunidades Maracanã a Cumaru sob o Igarapé Maracanã. Requerimento de Nº054/2021, de 

autoria do vereador Nestor Costa, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que sejam realizados 

serviços para a recuperação na Estrada Vicinal da comunidade de Livramento compatível para 

suportar o período do inverno amazônico, com serviços de tubulação, abertura de valas 

necessárias a drenagem. Assim como também, aproximar a largura de dez metros na mesma, de 

acordo com o Art.129 – Parágrafo único da Lei Orgânica deste Município de Inhangapi -PA, 

sendo estes aprovados por unanimidade. Projeto de Lei de emenda a Lei orgânica nº004/2021, 

que dispõe sobre a emenda a lei orgânica do município de Inhangapi, com alteração do artigo 56 

e, cria o Parágrafo Único, regulamentando a instalação e o funcionamento da Câmara Municipal 

da Inhangapi, e ainda substitui o recesso parlamentar, sendo este lido, debatido e aprovado por 

unanimidade. Não havendo mais matéria para deliberar a sessão foi encerrada. Do que, para 

constar foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme será assinada. Câmara Municipal 

de Inhangapi, em 15 de setembro de 2021. 

 


