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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

SEGUNDO PERÍODO DO SEGUNDO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia treze de setembro 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; Francisco Rafael 

Araújo Bahia; Gilmar Pantoja Gomes 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, justificada a não leitura da ata 

da sessão anterior por problemas no computador da Secretaria da Casa. Após a leitura 

dos expedientes a palavra foi fraqueada. Ao se pronunciar o Sr. Presidente João Charles 

Oliveira justificou a ausência do vereador Nestor Costa e os motivos da antecipação da 

sessão, falou também do Projeto do Legislativo sobre o dia do evangélico destacando 

sua satisfação de elaborar juntamente com a bancada evangélica o referido. A vereadora 

Selma Pereira, complementou a fala do Presidente sobre o projeto citado disse estar de 

acordo e que apoiará, em seguida, agradeceu a todos que participaram da festa do círio 

de São Vicente ferrer, por fim, desejou condolências aos familiares e amigos do Sr. Ery 

Holanda demostrando-se triste por perder um grande amigo. O vereador Gilmar 

Pantoja também agradeceu as pessoas que participaram do círio de São Vicente 

parabenizando a todos pela linda festa de fé, em seguida, solicitou ao líder do governo 

que leve ao prefeito a situação do ramal da comunidade Serraria para que possa realizar 

serviços de melhorias no mesmo. O vereador Mauro Leite, agradeceu pelo atendimento 

de seu requerimento para troca de lâmpadas, destacou também a construção da ponte 

em Catarina e, agradeceu pela realização de serviço de abertura de estrada em 

Maracanã, assim como também destacou a implantação das caixas d’agua para o novo 

sistema de água de Patauateua. O vereador Francisco Rafael Araújo parabenizou a 

todos da igreja católica pelo círio de São Vicente Ferrer, parabenizou também o 

Presidente da Casa juntamente com a bancada evangélica pela elaboração do projeto do 

dia do evangélico, em seguida, solicitou ao líder do governo que leve ao Prefeito a 

solicitação de uma caixa d’água de dez mil litros para o sistema de água em Jundiai 

para atender vinte e duas famílias e agradeceu por atendimento de seu requerimento 

sobre o sistema de água em Bacuri. O vereador Valdineio Cerqueira desejou 

condolências aos familiares de Ery Holanda, em seguida falou sobre o círio destacando 

seu respeito pelas pessoas da religião, frisou a homenagem prestada há senhora que 
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completou sem anos e agradeceu pelos serviços realizados nas vicinais em Boa vista. O 

vereador Dacivaldo Ferreira, falou da importância da reunião em Belém, motivo pelo 

qual a sessão foi antecipada, informou que as colocações serão levadas ao prefeito, 

também destacou o círio parabenizando o padre e toda coordenação do mesmo, 

agradeceu o Prefeito e o Deputado Hélio Leite pelo serviço na vicinal de Itaboca 

salientando que também chegará a vicinal de Petimandeua o serviço, também desejou 

condolências aos familiares do Ery Holanda, em seguida, citou um acidente ocorrido na 

PA 136, no qual vitimou o Sr. Cristovam morador da comunidade Petimandeua que 

bateu em um cavalo e encontra-se hospitalizado, solicitou ao presidente que envie um 

ofício para aa Promotorias de justiça de Inhangapi e Castanhal para que o proprietário 

desses animais possam ser responsabilizados. Passando-se para ordem do dia, constou 

em pauta as seguintes proposições: Projeto de Lei do Legislativo Nº004/2022, de autoria 

conjunta dos vereadores João Charles Oliveira da Costa, Mauro Leite Pequeno e 

Valdineio Araújo Cerqueira, que dispõe sobre Criação de Feriado Municipal ao Dia do 

Evangélico e dá 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 Nº005/2022, 

iniciativa do Poder Executivo que, Altera a Lei Municipal Nº652/2015, Dispondo Novas 

Premissas Sobre Política Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de 

Saneamento Básico do Município de Inhangapi, e dá 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.   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 13 de setembro de 2022. 

 


