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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

SEGUNDO PERÍODO DO SEGUNDO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia vinte e quatro de agosto 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 dos expedientes a palavra foi franqueada. 

Inicialmente foram convidados os representantes da Igreja Matriz para realização da 

novena anual de São Vicente Ferrer no poder Legislativo. Em seguida, pronunciou-se a 

Sra. Daiana Cruz representando alguns moradores do Bairro Vila Nova, fez um relato 

do que vem ocorrendo na Praça Nossa Senhora de Fátima com a alteração na Lei do 

silêncio, destacou o descaso da policia quando ligam denunciando, frisou que os 

moradores não conseguem descansar aos finas de semanas citando as dificuldades de 

seu filho portador de deficiências especiais e também idosos, crianças e trabalhadores 

que residem próximos a referida praça, citou também o bar do Delo e sons automotivos 

que não respeitam o limite sonoro existente na Lei, questiono também uma a atitude da 

polícia Civil. Na sequência, pronunciou-se o Delegado de Polícia Civil Sr. Thiago Costa 

Sodré relatando que chegou agora no Município, demonstrou-se triste com o relato da 

Sra. Daiana e agradeceu a mesma pelas informações, destacou o trabalho do Tenente 

Maciel e também do Sargento Moura parabenizando o trabalhos das policias, relatou 

que já esta planejando operações pontuais aos finais de semana para tentar coibir 

poluição sonora, disse que sua prioridade é segurança pública, relatou também sua 

forma de trabalho e se colocou a disposição. Pronunciou-se também o Tenente Sr. João 

Maciel da Silva Rosa, que cumprimentou a todos, também comentou sobre segurança 

pública e poluição sonora, falou sobre direitos e necessidades ressaltando que realmente 

precisa de denúncia, frisou as parcerias entre policia Militar e Civil e se colocou a 

disposição. Ao se pronunciar o vereador Nestor Costa frisou a Constituição Federal 

ressaltando sobre direitos e deveres, e fez perguntas sobre os assuntos citados na sessão. 

O vereador Mauro Leite também comentou sobre a alteração na Lei do Silêncio, frisou 

as dificuldades em relação a polícia culpar os vereadores sobre a referida lei 
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anteriormente. O vereador Gilmar Pantoja disse esta de acordo que a Lei seja cumprida 

através de fiscalização. O vereador Francisco Rafael Araújo também falou sobre a 

fiscalização para cumprimento da Lei com a compra do medidor decibéis. O vereador 

Dacivaldo Ferreira, falou sobre segurança pública relatando o índice de criminalidade 

na estrada de Petimandeua solicitando ajuda ao Tenente e ao Sargento da PM para que 

possa tranquilizar a população. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente ressaltou sobre a 

presença das policias militar e civil, assim como também parte da população, em 

seguida, solicitou ajuda para cumprimento da Lei do silencio no Município.            

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

Requerimento de Nº046/2022, de autoria do vereador Mauro Leite, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal, que através do órgão competente sejam realizados serviços de 

substituição de iluminarias para lâmpadas de LED nos portes de iluminação situados 

na PA 420 em frente à residência do Sr. Dico. Uma vez que, as lâmpadas existentes no 

local ainda são lâmpadas normais e encontram-se queimadas. Requerimento de 

Nº047/2022, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal, que através da Secretaria de obras seja feita a extensão da rede de 

abastecimento de água na Comunidade Itaboca, especificamente até a residência do Sr. 

Álvaro, para que possa beneficiar mais de oito famílias entre estas alguns idosos 

residente na mesma que tem dificuldades para buscar água para sua sobrevivência. 

Requerimento de Nº049/2022, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, solicitando ao 

Sr. Prefeito Municipal, a construção de uma Praça pública com implantação de 

academia ao ar livre e parque infantil na rua Passagem da Câmara, especificamente no 

terreno da Câmara Municipal. Uma vez que a nova Câmara está sendo construída no 

centro da cidade, o terreno no qual a referida está implantada ficará disponível, com 

isto solicitamos este benefício para atender os moradores das proximidades da mesma. 

Sendo estes lidos e 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 24 de agosto de 

2022. Em tempo onde está escrito, “questionou uma atitude de um membro da polícia 

civil na fala da Sra. Daiana, consta-se, questionou a atitude de um civil ao receber um 

pacote de cerveja.   

 

 


