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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO 

ORDINARIA DO PRIMEIRO PERÍODO DO 

SENGUNDO ANO LEGISLATIVO DA DÉCIMA 

NONA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia vinte e dois 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; 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, que esteve 

se recuperando de uma cirurgia e do vereador Francisco Rafael Araújo Bahia. 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. Ao usar a palavra o vereador Nestor Costa, frisou os expedientes lidos e 

solicitou uma cópia da Lei encaminhada pelo Executivo. Ao retomar a palavra o 

Senhor Presidente falou sobre a flexibilização na Lei do silencio, ressaltando que 

algumas pessoas confundem com o fim da lei e que sempre explica sobre a mesma. 

O vereador Gilmar Pantoja agradeceu a Deus pela oportunidade de estar presente e 

aos pares pela parceria. A vereadora Selma Pereira cumprimentou a todos, 

parabenizou o Prefeito pelos trabalhos no Município, frisando a visita do 

Governador do Estado do Pará pela segunda vez no Município no atual mandato, 

em seguida, falou sobre os cuidados em relação a leis ressaltando o policiamento da 

cidade, por fim, solicitou informações ao líder do governo sobre um evento privado. 

O vereador Valdineio Cerqueira falou das dificuldades no período chuvoso mais 

que no momento atual o tempo está apto para realizar serviços nas estradas, falou 

da vinda do Governador do Estado frisando sentir falta das cobranças do povo 

através de faixas para que o governador tenha conhecimento das necessidades do 

povo, em seguida, agradeceu a gestão pelo apoio no primeiro período, por fim, falou 

da situação da PA 460 e também fez comentários sobre a lei do silencio e a 

importância da conscientização da mesma para a população. O vereador Mauro 

Leite, solicitou a líder do governo que leve ao prefeito para que seja analisado a 

situação da Escola Maria Barbosa em Patauateua para que seja criado uma área de 

recreação com brinquedos educativos para que as crianças possam ser beneficiada 

com o mesmo, frisou que já tem um requerimento seu em relação a este fato, em 

seguida, comentou sobre a situação da Vila Cachoeira que estaria chegando a 
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festividade da mesma e que estaria intrafegável, falou também da situação da vila 

Patauateua em relação aos responsáveis pela limpeza da mesma, assim como 

também ressaltou sobre o atendimento no posto de saúde na Vila. O vereador 

Dacivaldo Ferreira falou sobre a visita do Governador novamente no Município, 

ressaltando sobre o serviço que está sendo realizados na vicinal de Itaboca através 

do governo do Estado, em seguida falou sobre a atuação, dedicação e conhecimento 

do secretário de saúde em Inhangapi parabenizando o mesmo juntamente com o 

Prefeito pelo excelente trabalho, assim como também o Secretário de obras e sua 

equipe frisando que enfrentará muitas batalhas na execução de serviços nas vicinais 

neste período que se inicia, entre outros assuntos abordados pelo mesmo. 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 22 de junho de 2022.  

 

 


