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ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO 

ORDINARIA, DO SEGUNDO PERÍODO DO 

PRIMEIRO ANO LEGISLATIVO DA DÉCIMA 

NONA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia oito de dezembro 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 as palavras o vereador 

Everaldo Pimentel agradeceu a Deus e os trabalhos realizados juntos com nobres 

vereadores no município, disse que espera que continuem unidos pra que possam 

desenvolver mais e mais trabalhos. O vereador Nestor costa, agradeceu a Deus por está 

finalizando o ano junto aos Demais no poder Legislativo.  O vereado Gilmar Pantoja 

agradeceu também a Deus pela união e trabalho juntos aos Pares, solicitou ao líder do 

governo que leve ao prefeito em caráter de urgência os problemas em relação a 

iluminação pública na comunidade de Serraria, em seguida, solicitou a Mesa e os Pares 

permissão para se ausentar da sessão. O vereador Valdineio Cerqueira, ressaltou sobre 

ser a última sessão ordinária do ano corrente na Casa, frisando ser o primeiro ano 

Legislativo de alguns vereadores relatando os aprendizados de forma geral, 

parabenizou a Mesa Diretora pelo trabalho que vem sendo realizado e compromisso no 

decorrer do ano. O vereador Mauro Leite, solicitou ao líder do governo que leve ao 

executivo para que possa ser solucionado o problema de uma cratera que vem se 

abrindo e rompendo o afasto na Vila de Patauateua, também em relação a quatro 

lâmpadas de led que se apagaram na referida vila, após, falou também em relação a 

iluminação pública da comunidade Cachoerinha e alguns serviços de melhorias 

necessários na mesma. O vereador Francisco Rafael, agradeceu a Deus pelo momento 

na Casa e aos Pares pela harmonia, agradeceu também o Prefeito Sr. Egilasio Feitosa 

pelo compromisso com a população. A vereadora Selma Pereira, agradeceu aos Pares 

pelos trabalhos e ao Presidente Sr. João Charles que vem conduzindo a Casa Legislativa. 

O vereador Darcivaldo Ferreira, agradeceu aos Nobres vereadores pela harmonia, 

agradeceu o Prefeito pelas grandes conquista que o Município conseguiu no corrente 
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ano, ressaltou sobre a área da saúde frisando esperar a  inauguração da segunda parte 

do hospital Municipal para melhor  atendimento para a população, citou também os 

avanços da Secretaria de obras no Município. Passando-se para ordem do dia constou 

em pauta as seguintes proposições: Requerimento de N°072 / 2021, de autoria da 

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

de obras sejam realizados serviços de pavimentação asfáltica com drenagem e meios 

fios em toda extensão da almeida dona Lilí situada na travessa São Vicente entre a 

Avenida Ernane Lameira e Travessa Antônio Marçal. Sendo este lido e aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo N°008, de 23 de novembro de 2021, de 

autoria do vereador Nestor Costa da Cruz, que dispõe sobre a denominação da Vicinal 

Nossa Senhora   do   Livramento no município   de   Inhangapi - PA. Inicialmente foi 

votado e aprovado o parecer técnico da comissão Legislação, Justiça e Redação Final 

favorável a sua aprovação. Em seguida passou a votação o supracitado projeto, sendo 

este aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do legislativo N° 009 de 23 de novembro 

de 2021, de autoria de vereador Nestor Costa da Cruz, que dispõe sobre a Denominação 

da Vicinal Carirú no município de Inhangapi – PA. Inicialmente foi votado e aprovado 

o parecer técnico da comissão de legislação justiça e redação final favorável a sua 

aprovação. Em seguida passou a votação o supracitado projeto sendo este aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei N°010/2021, de 30 de novembro de 2021, de iniciativa do 

Poder Executivo, Que Altera o Parágrafo Primeiro Do Artigo Quinto Da Lei Orgânica 

Do Município de Inhangapi Pará, Declara Feriado Municipal o Dia 30 De Dezembro em 

Comemoração ao Aniversário de Inhangapi. Inicialmente foi votado e aprovado o 

parecer técnico da comissão de legislação justiça e Redação Final. Em seguida passou-se 

a votação do supracitado projeto, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Não 

havendo nada mais a tratar 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 08 de dezembro de 2021.                

 

 

 

 

 


