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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

SEGUNDO PERÍODO DO SEGUNDO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia trinta e um 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; Everaldo Pimentel Pantoja; 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 Francisco Rafael Araújo Bahia. Em seguida 

foi lido um texto bíblico e procedida a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma 

aprovada com alteração. Não havendo expediente para leitura a palavra foi franqueada. 

Ao usar a palavra o vereador Everaldo Pimentel agradeceu ao Legislativo pela união, 

em seguida, destacou o evento do Festival do Açaí parabenizando o Prefeito e toda sua 

equipe pelo mesmo. O vereador Nestor Costa também destacou o evento frisando o 

trabalho do Prefeito Sr. Egilásio e o ex-prefeito Feitosa que juntos realizaram o evento. 

Ao se pronunciar o Sr. Presidente ressaltou sobre a bancada evangélica no Poder 

Legislativo que juntamente com os Pares e Pastores estão criando um Projeto que 

beneficiará os evangélicos do Município. O vereador Gilmar Pantoja ressaltou sobre seu 

oficio direcionado ao SETRAN o qual foi atendido com o serviço emergencial realizado 

na ponte da PA 460 sob o Igarapé Apeú. Ao se pronunciar o vereador Mauro Leite usou 

a tribuna ressaltou a construção da ponte em concreto na vicinal que liga Patauateua a 

Catarina, em seguida, frisou a não realização de serviços em Cachoeira relatando as 

críticas que recebeu na referida comunidade. A vereadora Selma Pereira agradeceu a 

toda a coordenação do festival do açaí destacando o empenho do vereador Dacivaldo e 

também do Secretário de obras, destacou também as secretarias municipais juntamente 

com o prefeito, em seguida, ressaltou sobre o Círio de São Vicente Ferrer convidando a 

todos para participar. O vereador Valdineio Cerqueira, agradeceu ao vereador Everaldo 

e ao Presidente por ajudar o mesmo em um ocorrido, em seguida, desejou condolências 

a família Pantoja pelo falecimento da Sra. Ozelha, também parabenizou todos os 

envolvidos no evento do festival do Açaí e complementou a fala do vereador Mauro 

Leite em relação a serviços não concluídos, ressaltou as criticas que o mesmo fez na 

realização do serviço emergencial na ponte da PA 460 sob o Igarapé Apeú e falou sobre 

as necessidades de serviços de melhorias nos ramais vicinais de sua região, por fim, 

destacou o projeto que estão elaborando para beneficiar a população evangélica no 
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município. O vereador Dacivaldo Ferreira falou sobre a grandiosidade do evento do 

festival do açaí destacando a coordenação geral, o Prefeito Egilásio Feitosa, o Sr. Jose 

Alves Feitosa, os Secretários municipais, as associações, o sr. Junior Feitosa, o Sanderson 

Paes pelo belíssimo trabalho na ornamentação e organização do evento, destacou 

também o apoio das polícias Militar, civil, corpo de bombeiros e seguranças 

particulares, assim como também o ex-vereador Armando Cruz e a todos que direto e 

indiretamente cooperaram para a realização do evento, em seguida falou sobre o 

projeto da bancada evangélica e a importância do mesmo, falou também que foi lhe 

sugerido um requerimento direcionado a cultura no município, bem como criação de 

evento junino no Espaço Cultural e do carnaval. Passando-se para ordem do dia, 

constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento de Nº048/2022, de autoria 

do vereador Everaldo Pimentel, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da 

Secretaria de obras sejam realizados serviços de raspagem com abertura de 

valas e terraplanagem se necessário, no Ramal Santa Rosa situado na PA 420 

que dá acesso a residência da Sra. Irene. Requerimento de Nº050/2022, de autoria 

do vereador Gilmar Pantoja, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, a escavação de um 

poço com a implantação de um novo sistema de água na comunidade Boa Esperança, 

especificamente nas proximidades da família Reis para atender mais de oito famílias 

residente no local. Uma vez que com o aumento de números de moradores o sistema 

existente não consegue suprir as necessidades de todos. 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 31 de agosto de 2022. 

 


