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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO 

ORDINARIA DO PRIMEIRO PERÍODO DO 

SENGUNDO ANO LEGISLATIVO DA DÉCIMA 

NONA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia quinze 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 se pronunciar o vereador Gilmar Pantoja 

que cumprimentou a todos, frisando mais uma sessão na qual tem em pauta a 

reformulação da Lei do silencio para que possa melhorar o trabalho da categoria 

prejudicada. O vereador Mauro Leite, usou a tribuna para se pronunciar falou sobre 

a lei do silencio que está em pauta, frisando respeitar tanto a categoria quanto as 

pessoas que precisam de silencio, em seguida, ressaltou sobre o sistema de água de 

Patauateua, relatando uma denuncia nas redes sociais, frisou que o vereador faz a 

solicitação, mas o executivo é quem tem o poder de executar. O vereador Nestor 

Costa usou a tribuna para se pronunciar ressaltando sobre os projetos que seriam 

votados, frisou a Lei do silencio que fez parte da pauta salientando os direitos da 

categoria que foi prejudicada. Ao usar a palavra o vereador Francisco Rafael Araújo, 

agradeceu os Pares que se fizeram presente na entrega da nova ambulância para 

Jundiai, parabenizou a Casa pelos projetos que estavam tramitando, ressaltou 

também sobre a Lei do silencio, disse que acompanhou a rotina na cidade e que 

realmente precisa ser alterada, para não prejudicar tanto uma classe quanto a outra, 

em seguida, agradeceu a plateia que esteve presente convidando a todos para que 

possam acompanhar o trabalho do vereador, por fim, solicitou serviços de melhorias 

nas ruas de Jundiaí, assim como também no ramal da Rocinha. A vereadora Selma 

Pereira, cumprimentou a todos, ressaltou sobre os projetos que tramitam na Casa, 

frisando que a Lei do silencia havia sido aprovada no momento que a mesma não 

estava no Legislativo, mais que foi aprovado por unanimidade. Ao se pronunciar o 

vereador Dacivaldo Ferreira usou a tribuna, cumprimentou a todos e fez um relato 

do momento que a Lei do silencio foi criada, frisando os motivos da criação da 

mesma, a qual ouve uma audiência pública com a mesma na pauta, disse que é de 
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acordo com a alteração da Lei ressaltando que sua intenção nunca foi prejudicar a 

categoria e se colocou a disposição. Ao se pronunciar o Sr. Presidente ressaltou sobre 

a fala dos demais vereadores, destacou sua administração na Casa juntamente com 

os Pares, falou sobre as críticas e disse se adaptar, falou dos projetos em tramitação e 

se colocou à disposição. Passando-se para ordem do dia, constou em pauta as 

seguintes proposições: 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. Inicialmente foi 

aprovado o Parecer técnico conjunto da comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Final e, Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentaria e de Apoio 

Administrativo favorável à sua aprovação. Em seguida o supracitado projeto entrou 

em votação, sendo este aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo 

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

providencias. Inicialmente foi aprovado o Parecer técnico conjunto da comissão de 

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

Orçamentaria e de Apoio Administrativo favorável. Em seguida passou-se a votação 

do supracitado projeto, sendo o mesmo 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 15 de junho de 2022.  

 

 


