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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DO SENGUNDO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia dezesseis de março do ano de dois mil e vinte e dois, 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; Gilmar Pantoja Gomes; Francisco Rafael Araújo Bahia; 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, não havendo expediente para leitura a 

palavra foi franqueada. Ao usar a palavra o vereador Nestor Costa, falou sobre a 

ação que ocorrera do TER no Município, fazendo perguntas sobre a mesma, assim 

como também solicitou informações sobre retirada de RG na cidade. O vereador 

Everaldo Pimentel agradeceu a todos e a parceria do Presidente da Casa e demais 

vereadores, destacou sua busca por melhorias para toda população e a confiança 

que depositaram no mesmo, assim como também agradeceu ao prefeito por atender 

suas solicitações. O vereador Francisco Rafael Araújo, frisou o aniversário de sua 

mãe e ex-vereadora Sra. Maria da Conceição Araújo, em seguida, solicitou ao líder 

do governo se há resposta sobre suas solicitações em relação a comunidade Porto da 

Balsa e também o serviço de tapa buraco em Pernambuco, informou também, que a 

empresa que está realizando serviços na PA 140 está causando danos aos canos do 

sistema de água potável de Porto da Balsa. O vereador Gilmar Pantoja justificou sua 

ausência na sessão anterior agradecendo ao Prefeito por atender suas solicitações 

para melhorias nas comunidades de sua região. O vereador Mauro Leite usou a 

tribuna, frisou as dificuldades dos agricultores de sua região ressaltando a falta de 

incentivo do Poder Público para que o pequeno produtor possa ter esse apoio para 

manter sua produção, citou que no artigo 134 da Lei Orgânica consta a questão da 

área da agricultura e sobre o produtor rural, por fim, solicitou aos Pares para que 

todos possam se reunirem com o Prefeito e Secretario de agricultura  para que juntos 

possam criam projetos e políticas pública para os pequenos produtores rurais do 

Município. A vereadora Selma Pereira solicitou ao líder do governo que leve ao 

Prefeito, que seja implantada uma câmera de monitoramento da cidade na rotatória 
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da Travessa Antônio Marçal, frisando as necessidades de um monitoramento no 

referido local, em seguida, parabenizou a instituição SESC Inhangapi. O vereador 

Valdineio Cerqueira, complementou a fala do vereador Mauro em relação a 

agricultura, ressaltando que sua região não foi beneficiada com o serviço dos 

tratores da referida Secretaria, frisou que o custo aumentou e alguns agricultores 

não conseguem manter seus plantios e disse que realmente falta o incentivo, em 

seguida, fez comentários sobre a situação das PA e também parabenizou a Sra. 

Maria da Conceição Araújo. O vereador Dacivaldo Ferreira destacou o artigo citado 

pelo vereador Mauro Leite, falou sobre o empenho do Poder público juntamente 

com EMATER para manter apoio aos produtores, concordou que falta incentivo, 

ressaltou a importância do agricultor para que a comida chegue a mesa de todos, 

salientando que precisa de mais politica pública ao homem do campo, destacou 

também a importância do debate sobre a agricultura e  de buscar apoio de 

Deputados para adquirir recursos para referida área , por fim, se colocou a 

disposição para juntos buscarem melhorias. Ao retomara a palavra o Sr. Presidente 

desejou feliz aniversário a Sra. Conceição Araújo, também falou sobre a agricultura, 

complementou a fala do vereador Dacivaldo sobre a importância dos debates e 

todos aprendizados que vem obtendo no Poder Legislativo, por fim, solicitou a 

compreensão de todos em relação ao vereador Francisco Rafael que precisou se 

ausentar da sessão. Passando-se para ordem do dia constou em pauta as seguintes 

proposições: Moção de Nº001/2022, de autoria da vereadora Selma Pereira, que de 

acordo com o Regimento Interno desta Distinta Casa de Leis, seja considerada a 

presente Moção de Agradecimentos, parabenizando o Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Egilasio Alves Feitosa, juntamente ao Deputado Federal Hélio Leite, por ter 

mediado o repasse de recurso para garantir a aquisição de veículos tipo caçamba e, o 

Governo do Estado do Pará pelo recurso de convenio, o qual foi destinado a compra 

dos veículos, que acrescentaram na frota da Prefeitura, que serão utilizados na 

Secretária Municipal de Obra, para atender as necessidades do nosso Município. 

Sendo este lido, debatido e aprovado por unanimidade. Requerimento de Nº 

016/2022, de autoria da vereadora Selma Pereira, solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal de Inhangapi, a revitalização da Praça na Vila Arraial do Carmo se 

possível com a implantação de uma imagem de Nossa Senhora do Carmo na 

mesma. Requerimento de Nº017/2022, de autoria da vereadora Selma Pereira, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, a aquisição de novas barracas para os feirantes 

que participam da Feirinha do produtor rural na Travessa da Matriz. Uma vez que, 

as barracas existentes encontram-se deterioradas.  Requerimento verbal 2022, de 

autoria do vereador João Charles Oliveira da Costa, solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal, que analise as possibilidades de construir uma cobertura para estacionar 

os veículos que formam a frota da Prefeitura Municipal na Secretaria de Obras, para 
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que todos possam ter um lugar adequado para seu estacionamento, assim como 

também, evitar a deterioração dos mesmos. Sendo estes aprovados 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 16 de março de 2022. Em tempo onde esta escrito, 

artigo 134, escreve-se, artigo 124. 

 

 


