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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO 

ORDINARIA DO PRIMEIRO PERÍODO DO 

SENGUNDO ANO LEGISLATIVO DA DÉCIMA 

NONA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia oito 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. Em seguida foi lido um texto bíblico e procedida a leitura 

da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada com alteração. Após a leitura do 

expediente a palavra foi franqueada. Ao usar a palavra o vereador Nestor Costa 

demostrou-se agradecido por estar presente na sessão e disse que aguardará os 

debates para interagir com os demais. O vereador Gilmar Pantoja frisou a 

construção da nova Câmara Municipal, e ressaltou sobre seu requerimento em 

relação a ponte que solicitou, disse que já foi acionado para fazer o orçamento para 

construção da mesma. Ao usar a palavra o Sr. Presidente ressaltou sobre a 

demarcação que precisam ser implantadas no rio Inhangapi sinalizando a área de 

banhistas para que embarcações motorizadas não ultrapassem o limite conforme 

Lei, para evitar acidentes, falou também sobre a questão da rampa para que as 

referidas embarcações tenham acesso ao rio. O vereador Francisco Rafael Araújo 

parabenizou o Prefeito e o Presidente da Casa pela assinatura da ordem de serviço 

para construção da nova Câmara, e reforçou o convite a todos para receber a nova 

ambulância para Jundiai e região. O vereador Mauro Leite usou a tribuna para se 

pronunciar, ressaltou sobre iluminação pública solicitando a troca de lâmpadas 

queimadas na Vila de Arraial do Carmo, também falou sobre a construção da nova 

Câmara, por fim, agradeceu a Secretaria de obras pelos serviços realizados em sua 

região e citou as críticas recebidas sem conhecimento da população. O vereador 

Valdineio Cerqueira frisou a presença da Sra. Ângela responsável pelo forró do Tilú 

desejando um bom evento a mesma, em seguida, complementou a fala do vereador 

Mauro em relação a críticas recebidas, falou do compromisso da gestão juntamente 

com o Poder Legislativo e o avanço do município, por fim, desejou melhoras para o 

vereador Everaldo Pimentel que passou por uma cirurgia. Ao se pronunciar o 

vereador Dacivaldo Ferreira usou a tribuna, destacou a assinatura da ordem de 

serviço para construção da nova Câmara Municipal na entrada da cidade e também 
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a assinatura da ordem de serviço na vicinal de Itaboca, em seguida ressaltou sobre 

as críticas recebidas diariamente frisando a Lei do silencio projeto de sua autoria 

mais aprovado por unanimidade na Casa, disse que na época da aprovação do 

mesmo a realidade no município era outra, onde aconteciam várias crimes até 

mesmo em praça pública, frisou a falta de conhecimento em relação a lei salientando 

que ouve um longo processo antes de ser sancionada, destacando a audiência 

pública de onde foi sugerida a referida Lei, frisou também que a reforma da nova lei 

todos os Pares tiveram possibilidades de modifica-la e complementa-la, por fim, 

comentou sobre o evento que ocorrerá do forró Tilú, solicitando ao Presidente que 

juntos possam procurar o Delegado de Polícia civil e a policia Militar para que o 

evento ocorra tradicionalmente até de manhã para que ocorra gradativamente.  

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

Requerimento de Nº37/2022, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, solicitando 

ao sr. Prefeito Municipal, que seja construído um novo sistema de abastecimento de 

água na comunidade São Sebastião com extensão na rede de destruição do referido 

sistema, sendo este nas proximidades da residência do Sr. Zé Galego. Requerimento 

de Nº38/2022, de autoria do vereador Mauro Leite, solicitando ao sr. Prefeito 

Municipal, que através da Secretaria de obras sejam feitos serviços manutenção, 

sendo este em raspagem e empiçarramento na comunidade Cachoeira. Haja Vista 

que, partes da via encontra-se com difícil acesso, uma vez que, foram feitos serviços 

na referida vila, mas com o excesso de chuva e grande fluxo de veículos a mesma 

necessita de manutenção.  Sendo estes aprovados por unanimidade. Projeto de Lei 

do Legislativo Nº003/2022, que Altera a Lei nº665 de 28 de agosto de 2018 e da 

outras providencias. Sendo este lido e encaminhado para as Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação Final e, Fiscalização Financeira, Orçamentaria e de 

Apoio Administrativo para devida análise e Parecer Técnico. Projeto de Lei 

nº004/2022, iniciativa do poder Executivo, que dispõe sobre as Diretrizes para 

Funcionamento Farmacêutico com Assistência Técnica por meio de Teletrabalho no 

Município de Inhangapi – PA. Sendo este lido e encaminhado para as comissões de 

Legislação, Justiça e Redação Final e, 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 08 de junho de 2022.  

 

 


