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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

SEGUNDO PERÍODO DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia seis de outubro 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 a leitura dos expedientes a palavra foi franqueada. O vereador Dacivaldo Ferreira 

falou sobre um projeto do Executivo frisando o andamento do mesmo no Legislativo a 

importância de dar continuidade, em seguida agradeceu o Prefeito Municipal pelos 

trabalhos junto aos Secretários municipais e desejou felicitações ao vice-prefeito e ex-

vereador Sr. Plácido Trindade pela passagem de seu aniversário, falou também da 

questão de segurança pública frisando os inúmeros assaltos ocorridos na PA 136 nas 

proximidades da empresa Mafrinorte, disse que providencias precisam ser tomadas, 

por fim, falou sobre a pandemia e a vacinação em todo Estado. O Sr. Presidente 

complementou a fala do vereador Dacivaldo sobre a importância do projeto citado pelo 

mesmo, citou uma solicitação ao Prefeito de reposição de lâmpadas na cidade relatando 

que foi atendido pelo mesmo. O vereador Mauro Leite informou que já iniciou o serviço 

de troca de lâmpadas nos portes de iluminação pública em Patauateua e região assim 

como também a implantação de novos ponto, agradeceu o Prefeito pelo serviço, falou 

também sobre o sistema de distribuição de água potável de Patauateua frisando que 

esta em processo de licitação para o inicio dos trabalhos no mesmo, em seguida, 

ressaltou sobre uma reunião em Cachoeirinha na qual o Prefeito esteve presente, citou 

também o inicio de serviços de limpeza em Patauateua agradecendo ao Secretário de 

obras Sr. José Amiraldo Lopes e destacando o trabalho do Sr. Armando Cruz ex-

vereador e atualmente membro da referida secretaria. O vereador Valdineio Cerqueira 

solicitou ao líder do governo que leve sua reivindicação ao secretário de obras para que 

o lixo da comunidade de Boa vista volte a ser coletado em cada oito dia para que evite o 

acumulo do mesmo no referido local e que a equipe possa tomar mais cuidado com as 

lixeiras, em seguida, frisou que gostaria que o Delegado de polícia civil no Município 

participasse  de uma sessão para que o mesmo possa passar informações sobre licenças 
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para festa, citou que esta ocorrendo festas no município e que segundo a polícia militar 

os organizadores  estão apresentando licenças ou autorização nos eventos liberados 

pela policia civil, por fim, falou do trabalhos do vereador parabenizando a todos pelo 

dia do vereador, em relação ao projeto citado pelo vereador Dacivaldo, disse que  o 

Presidente da comissão precisa convocar os vereadores para analisar e concluir o 

Parecer técnico da comissão do mesmo. O vereador Francisco Rafael agradeceu ao Sr. 

Luiz Góes da EMATER, ressaltando sobre uma reunião com os agricultores da sua 

região e destacou o projeto de manejo de açaí, em seguida, comentou sobre iluminação 

pública frisando que o vereador recebe muitas cobranças da população. O vereador 

Nestor Costa, também falou sobre as cobranças frisando que existe falta de informações, 

em seguida, complementou os elogios dos Pares ao Sr. Prefeito pelos trabalhos no 

Município e também parabenizou o Vice-prefeito Plácido Trindade pelo seu 

aniversário. O vereador Everaldo Pimentel parabenizou o vereador Valdineio pela 

passagem de seu aniversário, assim como também o vice-prefeito Plácido Trindade, em 

seguida, agradeceu ao Prefeito por atender sua solicitação de troca de lâmpada, 

destacou o empenho do vereador Dacivaldo por levar as solicitações ao prefeito e 

também ao Presidente da Casa pelos trabalhos que o mesmo desenvolve em sua igreja. 

A vereadora Selma Pereira, solicitou ao líder do governo que leve ao Prefeito  a situação 

das ruas Travessa Antônio Maçal que precisa de reposição de lâmpadas, e que a 

Travessa Alacid Nunes e Travessa da Matiz estão esburacadas e ficando intrafegável, 

em seguida, agradeceu o Prefeito pelos trabalhos e destacou a inauguração da Ong 

Noolhar, também complementou a fala do vereador Dacivaldo sobre os assaltos 

ocorridos na PA 136 após, parabenizou o Vice-prefeito Plácido e o vereador Valdineio 

pela passagem seu aniversário, por fim, convidou a todos para participar de uma 

procissão na comunidade de Castanhalsinho e também para contribuírem com a 

reforma do barracão da igreja do Km 09 da PA 136.  Passando-se para ordem do dia 

constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento de Nº055/2021, de autoria 

do vereador Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Prefeito Municipal, serviços de 

pavimentação asfáltica em 400 metros da Rua Vicente pontes Maia e, em 200 metros na 

Rua Raimundo Honório da Cruz, assim como também, solicitamos recapeamento 

asfáltico na Avenida Adalberto Ferreira dos Santos, sendo estas situadas na 

comunidade de Petimandeua. Com a justificativa que, mais de dez anos que a Avenida 

Adalberto Ferreira dos Santos recebeu pavimentação asfáltica e, com a ação do tempo 

está necessitando de melhorias para melhor qualidade de vida dos moradores da 

mesma e para atender melhor seus visitantes. Requerimento de Nº056/2021, de autoria 

do vereador Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, a construção de 

uma praça pública na Comunidade São Sebastião situada no Ramal da Itaboca. Sendo 

estes lidos e aprovados por unanimidade. Projeto de Lei Nº007/2021, de 28 de setembro 

de 2021, iniciativa do Poder Executivo Municipal, que Estima a Receita e Fixa a Despesa 
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Orçamentária do Município de Inhangapi, Estado do Pará, para o Exercício Financeiro 

de 2022 e dá outras providências. Sendo este lido e encaminhado para a comissão de 

Fiscalização Financeira Orçamentária e de Apoio Administrativo e comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final para devida análise e Parecer Técnico. Projeto de Lei 

Nº008/2021, de 28 de setembro de 2021, iniciativa do poder Executivo, que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica 

Federal- CEF e Banco do Brasil S.A, com garantia da união ou FPM e dá outras 

providencias”. Inicialmente foi votado e aprovado o Parecer técnico das comissões de 

Fiscalização Financeira Orçamentária e de Apoio Administrativo e Comissão de 

Legislação Justiça e Redação Final favorável a sua aprovação. Em seguida, após ser 

debatido o mesmo foi colocado em votação, sendo este 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 06 de outubro de 2021.  

 

 


