
                                         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 SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO 

DO SEGUNDO PERÍODO, DO PRIMEIRO ANO 

LESGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
No dia quinze de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, ás 09h00min, no plenário 
da Câmara Municipal, estiveram presentes os Senhores: João Charles Oliveira da 
Costa, Presidente; Selma Maria Pereira da Costa, 1º Secretária; Mauro Leite Pequeno, 
2º Secretario; Dacivaldo Ferreira dos Santos; Francisco Rafael Araújo Bahia; Gilmar 
Pantoja Gomes; Nestor Costa da Cruz e Valdineio Araújo Cerqueira. Prosseguindo a 
chamada havendo numero legal o Sr. Presidente na forma regimental declarou aberta 
a presente sessão e, justificou a ausência do vereador Everaldo Pimentel. Após a 
leitura de um texto bíblico a palavra foi franqueada. Inicialmente foi convido para se 
pronunciar o Secretário Municipal de Meio Ambiente Sr. Erberth Silveira Carvalho, 
que cumprimentou a todos e fez um breve relato das ações em relação a fiscalização 
nas empresas existentes no Município, falou também sobre a questão dos trabalhos 
desenvolvidos com resíduos sólidos entre outros citados pelo mesmo. Em seguida 
pronunciou-se o vereador Francisco Rafael, citou os trabalhos realizados no Município 
destacando o empenho do Prefeito e Secretarias Municipais pela atuação e 
desenvolvimento no Município, destacou também o trabalho do Presidente da Casa 
pela maneira de conduzir a mesma e os Pares pela união. Na sequencia pronunciou-se 
a Secretária de Assistência Social Sra. Lídia Piedade, que ressaltou os trabalhos da 
Secretaria de Assistência social, frisou os trabalhos que continuaram sendo realizados 
mesmo com a pandemia do Covid-19 destacando os Programas sociais realizados no 
Município. Após, pronunciou-se o vereador Gilmar Pantoja que cumprimentou a 
todos, frisou ser seu primeiro ano de mandato ressaltando seus trabalhos para 
melhorias da população, agradeceu ao prefeito pelos trabalhos citando seus 
requerimentos. Em seguida pronunciou-se o Secretario de Obras Sr. José Amiraldo 
Lopes que saudou a todos, justificou a ausência do Sr. Prefeito, em seguida, falou de 
sua trajetória no Legislativo demostrando respeito a todos os Parlamentares, após 
frisou os trabalhos da equipe da Secretaria de obras destacando o serviço de 
pavimentação asfáltica com recursos próprios, assim como também fez um relato dos 
trabalhos realizados no Município, agradeceu o Prefeito pelo compromisso frisando 
ser uma gestão de planejamento. Ao se pronunciar o Presidente da Casa Sr. João 
Charles Oliveira saudou a todos, fez um relato dos trabalhos do vereador e ressaltou a 
união na Casa, frisou também a evolução do Município frisando a área da saúde e 
demais secretarias municipais, por fim, falou sobre o andamento para a construção da 
nova Câmara Municipal, agradeceu aos Pares pela confiança em seu trabalho e aos 
funcionários da Casa, desejou um excelente recesso a todos. Pronunciou-se também o 
delegado de polícia Civil Sr. Marcelo Luz atuante no Município, que informou que 
estaria a pouco tempo no Município, mas que já conhecia pontuando a evolução no 
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mesmo, falou sobre seu trabalho na policia civil destacando que a internet se tornou a 
maior ferramenta de trabalho atualmente. A vereadora Selma Pereira cumprimentou a 
todos, ressaltou sobre o trabalho da Secretaria de Assistência Social parabenizando a 
Secretária Lídia Piedade, assim como também todos os Secretários municipais e o 
Presidente da Casa pelo excelente trabalho, em seguida agradeceu aos Pares pela 
união e desejou um bom recesso. Na sequência pronunciou-se a Gerente geral do 
Banco do Estado do Pará de Inhangapi Sr. Eliana Tavares que agradeceu pelo convite 
para participar da sessão, frisou o excelente trabalho da atual gestão e dos vereadores, 
ressaltou sobre o Programa de linha de créditos aos agricultores e colocou a agencia e 
sua equipe a disposição. O vereador Nestor Costa, ressaltou que todos os secretários 
Municipais estão realizando um bom trabalhando junto ao Prefeito em sua gestão e 
vereadores, para o progresso do Município, falou sobre a diferença entre politica e 
politicagem e agradeceu aos munícipes pela confiança. O vereador Mauro Leite, 
destacou seus requerimentos atendidos agradecendo o Prefeito e o Secretário de obra 
pelo atendimento, falou de sua busca por melhorias frisando o trabalho de todos e do 
presidente da Casa. O vereador Valdineio Cerqueira agradeceu a Deus pela conclusão 
do ano no Legislativo, aos pares e a gestão pela união em busca de melhorias, 
ressaltou que o vereador recebe críticas diariamente, questionou a resposta dos 
requerimentos salientando que falta mais comunicação do Executivo com os 
vereadores, em seguida parabenizou os Pares pelo respeito, trabalho e dedicação de 
todos, falou também da dedicação do Prefeito e funcionários municipais. O vereador 
Dacivaldo Ferreira saudou a todos, falou sobre o trabalho do político e a falta de 
visibilidade do vereador ressaltando a contribuição do Poder Legislativo no 
crescimento e melhorias conquistada para o Município, parabenizou a atual gestão 
pelos trabalhos e evolução no Município, fez um relato das obras realizadas pelo 
Executivo em atendimento a seus requerimentos, frisando também dos trabalhos que 
serão realizados em relação a iluminação pública, em seguida, falou sobre a entrega de 
mudas para os agricultores, destacou o trabalho da Secretaria de obras assim como 
também as demais secretarias, também informou que o Sr. Prefeito estaria ausente na 
sessão porque esteve em Brasília em busca de recursos para a área da saúde para o ano 
de 2022. Por fim pronunciou-se o Vice-Prefeito Sr. Plácido Trindade, que saudou a 
todos, justificou sua ausência durante o ano no Legislativo, também justificou a 
ausência do Prefeito que esteve em Brasília, frisando sua busca incansável por recursos 
para o Município, destacou o trabalho de cada secretaria municipal ressaltando que a 
boa gestão é feita em conjunto com todos, destacou também o aniversário do 
município que seria realizado um evento em comemoração, mas que por orientações 
do ministério da saúde haviam cancelado, parabenizou a Presidente da Casa pela 
excelente gestão junto aos vereadores e se colocou a disposição de todos. Ao retomar a 
palavra o Sr. Presidente agradeceu pela atenção de todos e encerrou a sessão.  Do que, 
para constar foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme será assinada. 
Câmara Municipal de Inhangapi, em 15 de dezembro de 2021.          
 
 

 


