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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DO SENGUNDO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia seis de abril 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; 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 e, justificou a ausência do vereador Francisco Rafael 

Araújo. 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 Nestor Costa parabenizou o Sr. 

Presidente por incentivar os funcionários da Casa e a Sra. Gabriela pela leitura da 

ata em plenário. O vereador Gilmar Pantoja frisou as dificuldades de realizar os 

trabalhos de melhorias nas estradas com o período chuvoso. O vereador Valdineio 

Cerqueira informou novamente ao líder do governo sobre a cratera que se abriu em 

Pernambuco, em seguida, ressaltou sobre o Regimento Interno da Casa assim como 

também a Lei Orgânica do Município que precisam ser atualizados, por fim, 

também falou sobre as fortes chuvas e o início das aulas presenciais. A vereadora 

Selma Pereira fez comentários sobre o dia cinco de abril dia de São Vicente Ferrer 

Padroeiro do Município, agradeceu ao Presidente da Casa em nome do Padre André 

pela disponibilidade de ajudar quando necessário. O vereador Dacivaldo Ferreira 

falou sobre o feriado municipal frisando que estava trabalhando em uma ação com a 

equipe na comunidade Santa Luzia e fez um relato do cronograma de limpeza em 

sua região, destacou um requerimento de sua autoria que esta em pauta, justificou 

ao vereador Valdineio a situação a respeito da cratera em Pernambuco que ainda 

não teria sido resolvido, falou também sobre o retorno das aulas presenciais, por 

fim, falou da final de um campeonato de futebol na Comunidade Quilombola de São 

Pedro no qual o mesmo esteve presente fazendo as entregas das premiações doadas 

pelo Prefeito Egilasio Feitosa, e  vereadora de Castanhal Paula Titan em parceria 

também com o Deputado Federal Hélio Leite, destacando a importância de 

incentivar o esporte no Município. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente 

complementou a fala dos Pares, destacando o compromisso dos mesmos, falou das 

perseguições que sofre o vereador Dacivaldo Ferreira e parabenizou o mesmo pelo 
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trabalho que vem exercendo no Legislativo e nas comunidades de sua região. 

Passando-se para Ordem do dia constou em pauta as seguintes proposições: 

Requerimento de Nº 24/2022, de autoria do vereador Gilmar Pantoja, solicitando ao 

Sr. Prefeito Municipal, que através da Secretaria de obras sejam realizados serviços 

de tubulação nos Ramais: Ramal que dá acesso ao Lixão na Comunidade Paraibano; 

Ramal Matupiriteua; Ramal Santo Antônio; Ramal Miguel Paraibano; Ramal do 

Bibiano e Ramal São Miguel. Uma vez que, com as fortes chuvas, o excesso de água 

cortou o acesso de veículos para os referidos ramais que dão acesso a PA 460. 

Requerimento de Nº 25/2022, de autoria do vereador Nestor Costa, solicitando ao 

Sr. Prefeito Municipal, que sejam realizados serviços de troca de lâmpadas nos 

portes de iluminação pública da Vila Itapera. Haja vista que, a comunidade 

encontra-se no escuro pelo não funcionamento das mesmas, com isto, está 

impedindo todas as atividades da referida comunidade em horário noturno. 

Requerimento de Nº 26/2022, de autoria do vereador Nestor Costa, solicitando ao 

Sr. Prefeito Municipal, que sejam realizados serviços de troca de lâmpadas nos 

portes de iluminação pública da Comunidade Livramento. Haja vista que, a 

comunidade encontra-se no escuro pelo não funcionamento das mesmas, com isto, 

está impedindo todas as atividades da referida comunidade em horário noturno. 

Requerimento de Nº 27/2022, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, solicitando 

ao Sr. Prefeito Municipal, que através da Secretaria de obras seja feito calçamento em 

bloquete em frente à igreja Católica de Santa Luzia situada no Km 09 da PA 136. 

Haja vista que, com o período chuvoso o excesso de lama em frente a referida igreja 

impossibilita a entrada dos fies para realizar seus atos religiosos na mesma. Sendo 

estes lidos e aprovados por unanimidade. Projeto de Lei Nº002/2022, de 06 de abril 

de 2022, iniciativa do poder Executivo, que dispõe sobre a Regulamentação da 

Concessão dos Benefícios eventuais no Âmbito da Política Pública de Assistência 

Social no Município de Inhangapi e, dá outras providencias. Sendo este lido e 

encaminhado para a Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de Apoio 

Administrativo para devida análise e Parecer técnico. Não havendo mais matéria 

para deliberar 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 06 

de abril de 2022.  

 

 


