
                                         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 DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO 

ORDINARIA, DO SEGUNDO PERÍODO DO 

PRIMEIRO ANO LEGISLATIVO DA DÉCIMA 

NONA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia dez de novembro 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 

Gilmar Pantoja, parabenizou o vereador Dacivaldo pelos serviços realizados na Vila de 

Petimandeua. O vereador Francisco Rafael Araújo também parabenizou o vereador 

Dacivaldo pelo excelente trabalho em Petimandeua destacando sua admiração pelo 

mesmo. O vereador Everaldo Pimentel agradeceu o Prefeito pelos serviços de 

recapeamento asfáltico nas ruas da cidade destacando um requerimento de sua autoria 

que estaria sendo atendido e, destacou também o trabalho do Presidente da Casa. O 

vereador Nestor Costa também agradeceu o Prefeito pelos trabalhos destacando os 

serviços na Vila de Petimandeua, em seguida, solicitou ao líder do governo que possa 

solicitar as respostas dos requerimentos aprovados e enviado ao Poder Executivo. O Sr. 

Presidente ressaltou que já fez a solicitação da resposta dos requerimentos e que esta 

sendo concluída e em breve será encaminhada á Casa. O vereador Mauro Leite solicitou 

ao líder do governo que leve a gestão os pontos de iluminação pública que não 

receberam reposição de lâmpadas em sua região expondo os referidos pontos, solicitou 

respostas em relação ao ginásio esportivo da Vila Patauateua que permanece fechado, 

assim como também expos informações sobre a abertura de uma cratera ao lado da 

Igreja evangélica em Patauateua e também o crescimento da grama implantada na 

praça, disse que está deteriorando uma parte do asfalto na vila publica principal da vila 

Patauateua, por fim destacou o expediente em relação a Vila Porto da Balsa ressaltando 

que seja resolvida a situação da mesma. A vereador Selma Pereira agradeceu a parceria 

do Presidente da Casa destacando o trabalho do mesmo, destacou também o trabalho 

do vereador Dacivaldo e os serviços que estão sendo realizados em Petimandeua, 

ressaltou sobre o evento na Comunidade do Km 09 agradecendo a todos que 

contribuíram com o mesmo, em seguida frisou um acontecido em relação a sua 
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solicitação para a travessa da Matriz e rua Alacid Nunes esclarecendo o ocorrido. O 

vereador Valdineio Cerqueira falou sobre as solicitações do vereador ressaltando o 

trabalho do mesmo e como é visto na sociedade, em seguida frisou que a comunidade 

Porto da Balsa precisa de melhorias, em seguida, fez comentários sobre o projeto de Lei 

nº007/2021 (LOA) que estar em tramitação na Casa ressaltando que precisa ter atenção 

no que esta sendo aprovado no mesmo. O vereador Dacivaldo Ferreira usou a tribuna 

para se pronunciar fez um relato do Projeto de Lei Nº007/2021 (LOA) explicando o 

significado e importância do memo, falou também sobre o trabalho que esta sendo 

realizado em sua comunidade de Petimandeua, agradecendo e destacando toda equipe 

da Secretaria de obras, assim como também o Prefeito Sr. Egilasio Feitosa, em seguida 

convidou a todos para prestigiar o Círio de Nossa Senhora de Nazaré em Petimandeua, 

por fim, destacou a parceria do Deputado Hélio Leite com o Município. Ao retomar a 

palavra o Sr. Presidente convidou a todos para participar de uma reunião para 

reformulação do saneamento básico do Município. Passando-se para ordem do dia 

constou em pauta as seguintes proposições. Requerimento de Nº062/2021, de autoria 

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

uma quadra poliesportiva na comunidade Quilombola de Petimandeua. Requerimento 

de Nº065/2021, de autoria da vereadora Selma Pereira, solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal, a instalação de um pórtico na entrada da cidade identificando da seguinte 

forma: Bem vindo a Inhangapi a Capital do Açaí. Requerimento de Nº066/2021, de 

autoria da vereadora Selma Pereira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através 

do Órgão competente sejam implantados dois redutores de velocidade (quebra mola) 

sendo um em cada via, na Avenida Ernane Lameira em frente a Praça nossa Senhora de 

Fátima no Bairro Vila Nova. Requerimento de Nº067/2021, de autoria da vereadora 

Selma Pereira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que interceda junto ao Órgão 

competente para que sejam implantadas placas de sinalizações em toda extensão da PA 

136 que dá acesso Inhangapi/Castanhal. Sendo estes lidos debatidos 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. Inicialmente foi 

votado e provado o Parecer técnico da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final 

e Comissão de Fiscalização, Financeira, Orçamentaria e de Apoio Administrativo 

favoráveis a sua aprovação. Em seguida, após o mesmo ser debatido passou-se a 

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

nada mais a tratar o Senhor presidente convidou a todos para participar da sessão 

extraordinária na sequencia 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 10 de novembro de 2021 


