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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO 

ORDINARIA DO PRIMEIRO PERÍODO DO 

SENGUNDO ANO LEGISLATIVO DA DÉCIMA 

NONA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia primeiro de junho 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; 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 Everaldo Pimentel. 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 do expediente a palavra foi 

franqueada. Inicialmente o sr. Presidente ao usar a palavra convidou a todos da 

Casa Legislativa para participar da assinatura da ordem de serviço para construção 

da nova Câmara Municipal que seria na quinta feira seguinte, em seguida, propôs a 

Mesa diretora a averiguação da Lei Nº665/2018, que foi enviada para comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, a qual convocou os Pares para que no dia sete 

estivessem presente em reunião para averiguação e possível alteração na mesma, 

por fim, falou da homenagem de Honra ao Mérito que a Câmara realizará através 

dos vereadores á pessoas que se dedicam e realizam atividades religiosas no 

Município. O vereador Gilmar Pantoja, complementou a fala do presidente sobre 

rever a lei do silencio citada pelo mesmo, frisando que é de acordo com a 

modificação da referida Lei. O vereador Nestor Costa, parabenizou a toda equipe 

responsável pelo evento do 1º casamento comunitário que o mesmo prestigiou, em 

seguida também falou sobre a lei do silencio frisando os cuidados na modificação na 

mesma. Em seguida foi convidado para se pronunciar o Delegado de polícia Civil Sr. 

Johnny De Santana Ferreira, que cumprimentou a todos, ressaltou sobre segurança 

pública no município, destacou seus trabalhos nos municípios anteriores e fez um 

relato de como pretende exercer seu trabalho no município de acordo com a lei 

municipal. Em seguida os senhores vereadores fizeram perguntas e 

questionamentos, esclarecerem a lei do silencio e se colocaram à disposição. 

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

Requerimento de Nº31/2022, de autoria da vereadora Selma Pereira, solicitando ao 

Sr. Prefeito Municipal, que seja feita a continuação da pavimentação asfáltica da Rua 

Oládio Pena, sendo esta pavimentação em bloquete. Uma vez que, houve 
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pavimentação asfáltica na referida Rua, mais com a extensão da mesma há uma 

grande parte final da Rua que ainda não recebeu este benefício. Requerimento de 

Nº36/2022, de autoria do vereador Gilmar Pantoja, solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal, que seja construída uma ponte sob o igarapé Muraiteua na comunidade 

Bandeira Branca. Haja vista que, a ponte existente demoliu, impossibilitando o 

trafego de pessoas e veículos no referido local. Sendo estes aprovados 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 01 de junho de 2022. Em tempo onde 

está escrito questionamentos, consta-se o vereador Dacivaldo Ferreira questionou o 

Sr. Delegado a respeito da Portaria de Nº001/2022-Depol Inhangapi, a qual foi 

proibido a realização de qualquer evento festivo no município de Inhangapi no final 

de semana compreendido entre 27 a 29 de maio, por inexistência de autorização, 

enfatizou que foi prejudicial a muitas pessoas organizadores de evento e 

comerciantes de bebidas, pois não ouve uma conversa para conscientização.   

 

 


