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ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DO SENGUNDO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia vinte 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; 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 e, justificou a ausência do 

vereador Dacivaldo Ferreira. 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. Inicialmente o Sr. Presidente 

solicitou um minuto de silencio em respeito ao falecimento do Sr. Fabricio desejando 

condolências aos familiares do mesmo, frisando os motivos do acidente e relatando 

que esta Casa de Lei já tentou resolver a questão de animais soltos na PA 136 em a 

anos atras e que até o momento não foi solucionado, repudiou a atitude dos órgãos 

de castanhal que não tomam providencias. O vereador Gilmar Pantoja fez perguntas 

sobre a ong noolhar, se foi feita com recursos do município e se já está funcionando, 

em seguida frisou a situação dos ramais de sua região e, também repudiou os órgãos 

de castanhal que não tomam providencias em relação aos animais soltos na PA 136 

que causam acidentes. O vereador Everaldo Pimentel agradeceu ao Prefeito e ao 

Secretario de Obras pela realização do serviço na Alameda São Pedro solicitado pelo 

mesmo através de seu requerimento. O vereador Nestor Costa agradeceu pelos 

momentos vividos com saúde e ressaltou sobre um requerimento verbal que 

colocaria na ordem do dia. O vereador Francisco Rafael Araújo, solicitou novamente 

serviços de melhorias no Ramal da Rocinha que a dezoito anos espera por 

melhorias, assim como também solicitou novamente serviços no sistema de água da 

Vila Porto da balsa. O vereador Valdineio Cerqueira complementou a fala do Sr. 

Presidente ressaltando que realmente já buscaram resolver a situação de animais na 

PA 136, relatou que na Avenida Brasil também tem animais soltos na via e que os 

órgão de Castanhal não tomam providencias, falou também dos inúmeros assaltos 

na PA 136 e a situação da Via em relação a buracos, por fim, salientou sobre o 

período chuvoso e a situação das vicinais relatando não ser culpa do Poder público, 

frisou os serviços já realizados e alguns que estão previstos a se realizar. Ao retomar 
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a palavra o Sr. Presidente questionou o não envio dos Decretos Municipais atuais 

para Câmara Municipal, disse que buscará o Secretário de Administração em busca 

de respostas, por fim, falou dos cursos de operador de maquinas pesadas ofertados 

pela empresa Industec Brasil em parceria com a Câmara que será realizado na Casa 

Legislativa. O vereador Mauro Leite também falou sobre o período chuvoso que 

ocorre atualmente, disse que os serviços de melhorias emergenciais estão sendo 

feitos na vicinais, mas que a força da natureza destrói, disse que os representantes 

do povo estão fazendo seus trabalhos, falou de sua postura em relação a suas 

solicitações e como tenta solucionar as questões, frisou seu requerimento sobre o 

sistema de água de Cachoeirinha e fez um relato dos serviços que a comunidade 

necessita, por fim, falou das melhorias conquistas em sua comunidade, bem como o 

novo sistema de água para Patauateua e também a instalação de central de ar na 

Escola solicitada pelo mesmo. Passando-se para ordem do dia, contou em pauta as 

seguintes proposições: 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. Inicialmente foi votado e 

aprovado o parecer conjunto das comissões de Fiscalização Financeira, 

Orçamentaria e de Apoio Administrativo e, legislação, Justiça e Redação Final 

favorável à sua aprovação. Em seguida, após o supracitado projeto ser debatido o 

mesmo foi colocado em votação, sendo este aprovado por unanimidade. Projeto de 

Lei Nº 002/2022, iniciativa do Poder Legislativo e autoria da Mesa Diretora da 

Câmara Municipal de Inhangapi, que aprova atualização salarial dos servidores da 

Câmara Municipal de Inhangapi e, dá outras providencias. Inicialmente foi votado e 

aprovado o parecer conjunto das comissões de Fiscalização Financeira, 

Orçamentaria e de Apoio Administrativo favorável à sua aprovação. Após, o 

supracitado projeto entrou em discussão, na qual foram feitos esclarecimentos sobre 

o mesmo, em seguida entrou em votação, sendo este aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei Nº001/2022, iniciativa do Poder Legislativo e autoria do vereador 

João Charles, que Denomina Logradouro Público na Zona Urbana no Município de 

Inhangapi, sendo este lido e encaminhado para a comissão de Legislação, justiça e 

redação final para devida analise e Parecer técnico. Requerimento verbal de autoria 

do vereador Nestor Costa da Cruz, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, serviços de 

melhorias em todas as vicinais do Município de Inhangapi – Pa. Sendo este 

aprovado por unanimidade.  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 20 de abril de 2022.  

 


