
                                         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 SEGUNDA REUNIÃO 

ORDINARIA, DO SEGUNDO PERÍODO DO 

PRIMEIRO ANO LEGISLATIVO DA DÉCIMA 

NONA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia dezessete 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; Everaldo Pimentel Pantoja; Francisco Rafael Araújo Bahia; Gilmar Pantoja 

Gomes e Nestor Costa da Cruz. Prosseguida a chamada havendo numero legal o Sr. 

Presidente na forma regimental declarou aberta a presente reunião e, justificou a 

ausência dos vereadores Dacivaldo Ferreira e Valdineio Cerqueira. Em seguida foi lido 

um texto bíblico e procedida a leitura das atas das sessões anteriores, sendo as mesmas 

aprovadas sem alterações. Não havendo expediente para leitura a palavra foi 

franqueada. Inicialmente foi concedido um minuto de silencio pelo falecimento da 

Educadora Municipal Sra. Rosilene Mercês. Na sequência usou a palavra o vereador 

Francisco Rafael Araújo que falou sobre um evento que o mesmo realizou em 

agradecimentos pela sua eleição. O vereador Everaldo Pimentel agradeceu ao Prefeito 

pelo serviço realizado na Rua Professor Encarnação frisando seu empenho em busca de 

melhorias. O vereador Nestor Costa demonstrou-se feliz com os serviços que estão 

sendo realizados no Município. O vereador Gilmar Pantoja desejou condolências a 

família da Professora Rosilene Mercês. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente ressaltou 

sobre o serviço que será realizado na Rua passagem da Câmara, em seguida salientou 

sobre o encerramento das atividades do segundo período do Legislativo. Após não 

havendo expediente para ordem do dia 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 17 de novembro de 2021. 

 

 


