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ATA DA NONA SESSÃO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DO SENGUNDO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia onze de maio 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. 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 

usou a palavra o vereador Gilmar Pantoja, que agradeceu ao Prefeito pelo inicio da 

construção do novo sistema de água de Serraria, destacou seu trabalho de 

representante do povo e que esta buscando melhorias para sua região. O vereador 

Everaldo Pimentel agradeceu a Deus pela passagem de seu aniversario e a todos que 

desejaram felicitações, destacou um café da manha realizado pelo mesmo em 

homenagem as mães na comunidade de São Francisco agradecendo também a todos 

que contribuíram, bem como o presidente da Casa que esteve presente e o Prefeito 

municipal que contribuiu com o evento. O vereador Francisco Rafael agradeceu ao 

Prefeito pela conclusão na troca do sistema de iluminação pública para luminária de 

Led nas comunidades Porto da Balsa, Rocinha e Jundiai , em seguida, falou da 

situação da água na comunidade Campiense localizada na vila Bacuri, a qual esta 

com o poço do sistema de distribuição de água comprometido e não adequada para 

uso, solicitou ao líder do governo que leve a situação ao Prefeito, para que seja 

implantado um novo sistema de água na referida comunidade. O vereador Nestor 

Costa parabenizou sua mãe e todas as mães Inhangapiense pelo dia das mães, 

agradeceu ao Prefeito averiguar as solicitações, em seguida, solicitou a todos que 

juntos possam tentar resolver a situação da vicinal de Itapera uma vez que, solicitou 

serviços de abertura de valas e foi feito um buraco pelo operador da máquina, que 

está causando transtorno e corre risco de acidentes, solicitou que seja repassado ao 

Secretario de obras para que seja feita a sinalização no referido local. A vereadora 

Selma Pereira solicitou ao líder do governo que leve ao prefeito para que seja feita a 



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 
 

troca de luminárias na comunidade de Paraíso  frisando que haverá um evento na 

mesma e que encontra-se no escuro, em seguida, parabenizou os aniversariantes do 

mês de maio e também destacou a programação no domingo das mães na igreja 

Matriz em parceria com o Condor Social Club, falou também da situação das 

vicinais destacando o período das fortes chuvas, por fim, convidou a todos para 

uma programação no dia 22 de maio em Boa vista em homenagem as mães. Ao usar 

a palavra o Sr. Presidente também parabenizou os aniversariantes do mês, falou dos 

eventos pelo dia das mães e a importância dos trabalhos que as igrejas vêm 

realizando no município, assim como também os vereadores. Ao usara a palavra o 

vereador Mauro Leite usou a tribuna, agradeceu a Deus pela passagem de seu 

aniversário assim como também Parabenizou os aniversariantes do mês, em 

seguida, relatou que não foi concluído o serviço de limpeza em Patauateua, disse 

que deixaram todo entulho na vila, destacou a situação da referida vila com a falta 

de abertura de valas e outros serviços pendentes em Patauateua e nas comunidades 

de sua região, bem como uma vala que se abriu na vila Cachoeira que está 

intrafegável, falou também sobre a ponte do Sr. Alexandro na comunidade Catarina 

que está interditada mais que já ouve uma conversa com o prefeito a respeito da 

mesma. O vereador Dacivaldo Ferreira também agradeceu a Deus pelo seu 

aniversário e parabenizou os aniversariantes do mês, em seguida, falou da grande 

demanda da Secretaria de obras com o inverno rigoroso e as dificuldades da mesma, 

disse que a Prefeitura havia contrato uma empresa de maquinários mais que 

resolveu dispensar pelo custo alto e não rendimento nos trabalhos, uma vez que 

com as fortes chuvas os maquinários estavam parados por este motivo a prefeitura 

optou por colocar pedras nos pontos críticos das estradas, falou também do contato 

direto entre os vereadores e o secretário de obras  quando necessário na realização 

dos serviços nas estradas, por fim, parabenizou todas as mães do município frisando 

um evento que realizara em sua comunidade. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente 

complementou a fala dos demais vereadores, frisando que no segundo semestre 

dará início junto aos Pares na atualização da lei orgânica municipal, e também citou 

a assinatura da ordem de serviço para o inicio da construção da nova câmara 

Municipal que confirmara em breve com os Pares. Passando-se para Ordem do dia, 

constou em pauta as seguintes. Requerimento de Nº30/2022, de autoria da 

vereadora Selma Pereira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que faça um estudo 

viabilizando as possibilidades de construir um prédio público para instalação e 

funcionamento das atividades do CRAS em Inhangapi. Requerimento de Nº32/2022, 

de autoria da vereadora Selma Pereira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, a 

aquisição de um caminhão para a Secretaria Municipal de Agricultura, para 

contribuir e facilitar as atividades realizadas pela mesma. Sendo estes lidos e 

aprovados por unanimidade. Projeto de Lei Nº 003/2022, de 28 de abril de 2022, 
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iniciativa do Poder Executivo que, dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da 

Lei Orçamentárias Anual para o Exercício Financeiro de 2023 do Município de 

Inhangapi, Estado do Pará, e Dá outras providencias. Sendo este encaminhado para 

a Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentaria e de Apoio Administrativo e 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para devida analise e parecer 

técnico. Não havendo mais matéria para deliberar a vereadora Selma Pereira com a 

permissão do Plenário prestou homenagem as mães funcionárias do Poder 

Legislativo com distribuição de brinde desejando a todas um feliz dia das mães. Em 

seguida 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 11 de 

maio de 2022. Em tempo onde está escrito, a vereadora Selma Pereira Prestou 

homenagem, escreve-se, a sessão foi encerrada.  

 


