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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

SEGUNDO PERÍODO DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia vinte e sete 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 

Dacivaldo Ferreira solicitou a Mesa Diretora e aos Pares para se ausentar da sessão para 

acompanhar os serviços que estariam sendo realizados em sua comunidade, 

disponibilizou seus requerimentos solicitando aos Pares que aprovem os mesmos na 

sessão. Após, fizeram suas apresentações a equipe da EMATER Sr. Júlio Albuquerque 

extensionista rural e técnico em agropecuária na EMATER; Sr. Luiz Augusto Góes 

Coordenador da EMATER e Sr. Kenji Oikawa extensionista na EMATER. Inicialmente o 

Sr. Luíz Góes apresentou todos os membros da EMATER Inhangapi, em seguida, fez 

um relato de como funciona a Emater no Município destacando o apoio e parceria do 

Prefeito em todos suas solicitações, destacou também as parcerias da SEMAGRI; Seplag; 

Sindicato do Produtor Rural; sindicato dos Trabalhadores Rurais; SENAR; SEMA; 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural; Associações; Banco da Amazonia; 

Câmara Municipal e a SESMI, frisou o público que os mesmos os assistem em 

aproximadamente mil e quatrocentos famílias, falou das metodologia para verificar a 

evolução dos projetos, ressaltou também sobre a festa do produtor rural e relatou todos 

os projetos da EMATER no Município fazendo um breve relato de cada um, 

apresentando-os através do Datashow explicando todos os benefícios dos mesmos aos 

agricultores cadastrados. Em seguida usou a palavra o Sr. Júlio Albuquerque, que 

apresentou um projeto realizado no terreno de um agricultor frisando a evolução do 

mesmo, destacou a presença do Sr. Pedro Barbosa Presidente do Sindicato dos 

produtores rurais e membro da Secretaria de agricultura Municipal agradecendo o 

mesmo pela parceria com a EMATER, após, falou sobre o programa CAR e como 

funciona em toda região. Na sequencia pronunciou-se o Sr. Kenji Oikawa, que 

apresentou o programa pró-pirá e também fez um relato do mesmo desde sua 
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implantação no Município, frisou a proibição da pesca predatória no rio Inhangapi 

destacando que a EMATER apresentou outras alternativas para criação de peixes em 

tanques, também fez um relato do projeto pro-peixe destacando o numero de 

comunidades que são atendidas, salientou sobre os buracos existentes no Município 

ocasionados pela extração de argila, citou que a EMATER da assistência técnica mas 

que não expede licença ambiental. Em seguida a vereadora Selma Pereira fez suas 

colocações e parabenizou o trabalho da EMETER. O vereador Mauro Leite expos um 

assunto debatido na sessão anterior em relação a dois tanques para criação de peixes do 

Sr. José Maria, o qual seria assistido pela EMATER e que a extração da argila seria 

realizada pela empresa Cerâmica vermelha, disse que foi ressaltado que o Sr. Marcus 

Vinícius também estaria fazendo um pesque e pague, relatou que há uma declaração da 

EMATER que faz o acompanhamento do Sr. José Maria, fez comentários sobre a 

situação e disse estar buscando informações de quais medidas precisam ser tomadas, 

destacando sua preocupação com os danos que podem ser causados ao meio ambiente e 

a população. Na ocasião o Sr. Kenji esclareceu o papel da EMATER referente a situação 

exposta pelo vereador. O vereador Francisco Rafael Araújo, fez perguntas em relação a 

psicultura em relação a legalização da mesma, em seguida, solicitou autorização da 

Mesa Diretora e dos Demais para se retirar da sessão para resolver alguns assuntos 

pessoais. O vereador Nestor Costa, agradeceu a EMATER pelos esclarecimentos, disse 

que desta forma os vereadores ficam cientes dos fatos, ressaltou sobre os buracos no 

Município e os danos que os mesmos causam ao meio ambiente. O vereador Gilmar 

Pantoja destacou estar de acordo com o vereador Mauro Leite e, fez perguntas em 

relação aos peixes que estão em extinção no rio Inhangapi. O vereador Valdineio 

Cerqueira falou sobre a falta de regularização de terras em Inhangapi, citou um 

requerimento seu solicitando um ponto do ITERPA no Município, perguntou se a 

EMATER pode fazer essa solicitação. Por fim, a equipe da EMATER respondeu as 

perguntas dos vereadores e vereadora esclarecendo todas as situações colocadas aos 

mesmos e se colocaram a disposição. Passando-se para ordem do dia, constou em pauta 

as seguintes proposições: Requerimento de Nº061/2021, de autoria do vereador 

Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, serviços de revitalização da 

imagem de Nossa Senhora de Nazaré situada em Petimandeua, haja vista que, a 

referida imagem é um dos cartões postais de nossa comunidade.  Requerimento de 

Nº063/2021, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal, a construção de um Centro de convivência de idosos e adolescentes na 

Comunidade de Petimandeua, haja vista que, na gestão do ex-Prefeito Sr. Osvaldo 

Freitas, iniciou-se uma construção na comunidade e não foi concluída e hoje o grupo de 

idosos e adolescentes não possuem um espaço adequados para atendimento.  

Requerimento de Nº064/2021, de autoria do vereador Gilmar Pantoja, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal, a troca da boia do sistema de abastecimento de água da 
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comunidade de Itaboca, assim como também serviços de revisão na caixa elétrica do 

referido sistema. Sendo estes aprovados 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 27 de outubro de 

2021. 

 

 


