
                                         ESTADO DO PARA  

CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

CNPJ: 34.824.094/0001-35 
 

Av. Ernane Lameira, 377 – Fone: (91) 3809-1145 – CEP: 68.770-000 – Inhangapi – Pará /www.cminhangapi.pa.gov.br 
E-mail: camara_inh@hotmail.com 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ATA DA NONA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

SEGUNDO PERÍODO DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia vinte 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. Ao usar a palavra o vereador 

Everaldo Pimentel destacou uma ação realizada pelo mesmo em comemoração ao dia 

das crianças em seu bairro, e agradeceu ao Prefeito pela festa realizada para as crianças 

no Município. O vereador Nestor Costa ressaltou sobre a festa em comemoração ao dia 

das crianças no município, destacou a importância do evento agradecendo o Prefeito 

pelo mesmo, em seguida, comunicou que segundo comentários uma pessoa cortou de 

motosserra as atracações de uma parte da ponte de madeira situada na comunidade de 

Serraria sob o rio Apeú, solicitou averiguação para que providencias sejam tomadas. O 

vereador Gilmar Pantoja, solicitou que haja mais comunicação entre o jurídico da Casa e 

o Presidente das Comissões para que haja melhor esclarecimentos em relação aos 

Projetos de Lei, após, complementou a fala do vereador Nestor em relação a ponte, 

disse que até o momento no teria conhecimento mais que iria se informar. A vereadora 

Selma Pereira parabenizou o Prefeito e a Secretaria de assistência social pelo evento em 

comemoração ao dia das crianças na cidade e na zona rural, em seguida, agradeceu os 

vereadores Dacivaldo; João Charles e Gilmar por contribuir para construção da sede na 

Comunidade do Km 09 convidado a todos para que possam ajudar nesta causa, em 

seguida, falou sobre um evento de inauguração de um campo de futebol na 

comunidade Boa vista. O vereador Franciso Rafael Araújo, também parabenizou o 

Prefeito e os Pares pela ação realizada no dia das crianças, agradeceu também o Sr. 

Feitosa pelo apoio no evento, em seguida, falou sobre iluminação pública relatando a 

necessidade de reposição de lâmpadas na comunidade de Bacuri haja vista quem, em 

breve seria realizado o círio na mesma. O vereador Mauro Leite, ressaltou sobre as 

sessões no Legislativo e a maneira como são relatados os assuntos fora da Câmara, disse 

que recebeu uma pessoa a qual falou sobre a lei de proibição de pesca no rio Inhangapi 
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e proibição de embarcações em área de banhista, disse que o mesmo relatou uma 

denuncia de que existe pessoas de outro Município pescando no referido rio e que os 

moradores do Município são proibidos pela Secretaria de meio ambiente, disse que o 

mesmo citou também a extração de barro realizada pela empresa cerâmica vermelha, o 

vereador frisou a vinda do secretario de meio ambiente na Casa apresentando a 

liberação na qual a empresa já está autorizada a fazer a retirada, relatou não ser contra a 

extração da matéria, mais que tudo seja feito conforme a Legislação vigente para que 

não cause mais impactos disse que o vereador precisa de um apoio maior, assim como 

também solicitou mais empenho dos presidentes da comissões em relação aos Projetos 

de lei. São usar a tribuna o vereador Dacivaldo Ferreira, ressaltou sobre as atribuições 

do vereador e todo tramite que dever percorrer em relação a denúncias, explicou como 

funciona essa questão em relação a órgão público e empresa privada, fez um relato de 

como deve ser tratado o assunto relatado pelo vereador Mauro Leite, em seguida, falou 

sobre a Lei do Silencio e a possível modificação na mesma, falou também sobre a ponte 

citada pelo vereador Nestor Costa frisando as medidas que precisam ser tomadas, após, 

parabenizou o Prefeito e sua equipe pelo evento do dia das crianças relatando que todas 

as comunidades foram beneficiadas assim como a cidade, destacou também a 

assinatura do convenio para a aquisição de duas caçambas para o Município e salientou 

sobre o evento realizado pela secretaria de agricultura, por fim, falou sobre os projetos 

sugerindo aos Presidentes das Comissão que convoquem os Pares para analisar os 

projetos. O vereador Valdineio Cerqueira, também comentou sobre as atribuições do 

poder Legislativo citando o Poder Executivo e Judiciário e relatando que precisa ter 

cautela, em seguida, disse esta aguardando a vinda do Delegado de polícia na Casa 

para retirar suas dúvidas sobre as licenças para festas, após, complementou a fala do 

vereador Mauro Leite frisando que o assunto será bastante discutido ainda, e por fim 

parabenizou a todos os professores do Município pelo dia do professor e também citou 

ação realizada no dia das crianças. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente passou 

informações ao vereador Valdineio a respeito de sua solicitação sobre o Delegado de 

polícia, em seguida disse que as denuncias e solicitações precisam ser encaminhadas, 

falou que já solicitou ao Secretario de Meio Ambiente copia do tramite da extração de 

argila pela cerâmica vermelha e informou que agendara uma reunião com o Prefeito e 

solicitou a presença dos Pares na mesma. Passando-se para ordem do dia, constou em 

pauta as seguintes proposições: Requerimento de Nº57/2021, de autoria do vereador 

Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, a troca de trinta (30) pontos de 

IP já existente para lâmpadas de Led, assim como também, a implantação de nove (09) 

pontos novos na Comunidade de Petimandeua. Com a justificativa que, como todos os 

anos no 2º domingo de novembro, acontece a festividade do Círio de Nossa Senhora de 

Nazaré, onde recebemos os filhos ilustres de nossa comunidade, cabe a nós Agentes 

Políticos solicitar as melhorias necessárias para atender os anseios da população. 
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Requerimento de Nº58/2021, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, solicitando ao 

Sr. Prefeito Municipal, serviços de reformas nas Praças Públicas Nossa Senhora de 

Nazaré e, Maria Corina Colares da Cruz, assim como também no espaço das crianças 

Jarliane Maia Ribeiro, situados na comunidade Quilombola de Petimandeua. 

Requerimento de Nº59/2021, de autoria do vereador Everaldo Pimentel, solicitando ao 

Sr. Prefeito Municipal, serviços de recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua 

Professor Encarnação, uma vez que, a anos atrás a referida rua recebeu massa asfáltica 

e, com a falta de manutenção encontrasse esburacada dificultando o tráfego na mesma. 

Requerimento de Nº60/2021, de autoria do vereador Gilmar Pantoja, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal, que este determine junto a secretaria responsável para que sejam 

realizados serviços de reposição de lâmpadas nos portes de iluminação pública da 

Comunidade de Serraria. Sendo estes lidos e aprovados por unanimidade. Projeto de 

Lei Nº009/2021, de 13 de outubro de 2021, iniciativa do Poder Executivo, que Cria o 

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional-COMSEA do Município de 

Inhangapi-Pará e dá outras providencias. Sendo este lido e encaminhado para as 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Fiscalização, 

Financeira, Orçamentaria e de Apoio Administrativo para devida análise e parecer 

técnico. Projeto de Lei Nº005/2021, iniciativa do Poder Legislativo e autoria do 

vereador Valdineio Cerqueira, que denomina Logradouro Público localizado na Zona 

Rural de Boa Vista do Município de Inhangapi. Inicialmente foi votado e aprovado o 

parecer técnico da comissão de Legislação Justiça e Redação Final favorável. Em 

seguida passou-se a votação do supracitado projeto, sendo este aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei Nº006/2021, de iniciativa do Poder Legislativo e autoria do 

vereador Valdineio Cerqueira, que nomeia o campo de Futebol localizado na 

Comunidade Boa Vista zona rural de Inhangapi-PA. Inicialmente foi votado e aprovado 

o parecer técnico da comissão de Legislação Justiça e Redação Final favorável. Em 

seguida passou-se a votação do supracitado projeto, sendo este aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei Nº007/2021, de iniciativa do Poder Legislativo e autoria do 

vereador Valdineio Cerqueira, que nomeia a Praça Pública da Comunidade Boa Vista, 

Zona rural de Inhangapi-PA. Inicialmente foi votado e aprovado o parecer técnico da 

comissão de Legislação Justiça e Redação Final favorável. Em seguida passou-se a 

votação do supracitado projeto, sendo este aprovado por unanimidade. Não havendo 

nada mais a tratar a sessão foi encerra. Do que, para constar foi lavrada a presente ata, 

que lida e achada conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, em 20 de 

outubro de 2021.  

 

 


