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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

SEGUNDO PERÍODO DO SEGUNDO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia vinte e um 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; 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 fraqueada. Ao se 

pronunciar o Sr. Presidente atenção dos Pares para análise dos projetos que tramitam na 

Casa para que juntos possam legislar com compromisso e união, ressaltou sobre o 

projeto do dia do evangélico e convidou a todos para a sessão Extraordinário que seria 

realizada no Legislativo para aprovação do mesmo. O vereador Gilmar Pantoja falou 

sobre os projetos ressaltando que o presidente da comissão precisa convocar os Pares 

para analisar os mesmos. O vereador Francisco Rafael aceitou a crítica construtiva em 

relação a convocar a comissão como Presidente para analisar projetos e disse que 

melhorará, falou que esta focado na eleição, em seguida, solicitou ao líder do Governo 

que leve ao Prefeito as necessidades de serviços de melhorias em um Ramal na 

comunidade Bacuri que dá acesso ao igarapé, destacou que o mesmo não esta no mapa 

do município mais que possa inclui-lo no cronograma, assim como também em um 

Ramal no porto da Balsa que dá acesso ao igarapé. O vereador Mauro Leite demonstrou 

sua preocupação em relação a comunidade Cachoeirinha fazendo um relato de uma 

reunião que houve e destacando a eleição para representante da comunidade com seis 

pessoas presentes, disse que reunirá novamente e distribuirá convites para que toda 

comunidade possa participar, por fim, falou sobre as eleições e seu apoio ao deputado 

Hélio Leite. A vereadora Selma Pereira se desculpou como presidenta da comissão pela 

falha em relação análise de projetos e se colou a disposição. O vereador Valdineio 

Cerqueira falou sobre a sessão extraordinária do legislativo, falou também dos projetos 

de lei que tramitam na casa frisando que encontrou novamente falhas no projeto de Lei 

nº003/2022-LDO, fez um relato do mesmo destacando a necessidade de ser devolvido 

novamente para o Executivo, por fim, parabenizou a comunidade católica pela festa do 

círio e, questionou o não recebimento do convite para o desfile escolar de Pernambuco. 
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O vereador Dacivaldo Ferreira usou a tribuna para ressaltar sobre uma reunião com a 

coordenação regional do IBGE, falou sobre os dados do censo demonstrando-se 

preocupado com o resultado obtido até o momento das pesquisas, solicitou aos Pares 

que possam contribuir em suas comunidades ressaltando que é conforme os números 

indicados pelo IBGE que as verbas são destinadas ao município, em seguida, informou 

que esteve no CPR-3 juntamente com a Sra. Paula Titan para juntos buscar resolver a 

questão de animais nas PA 136, agradeceu ao Governo do Estado, ao Deputado Hélio 

Leite e ao Prefeito pela construção da ponte em Catarina e, destacou a liderança da 

vereadora Selma na comunidade católica, agradecendo a todos pelas contribuições, por 

fim, falou sobre o campeonato de futebol do município. Ao retomar a palavra o Sr. 

Presidente solicitou a Mesa Diretora e aos demais para suspensão da sessão Legislativa 

da semana seguinte no dia vinte e oito de setembro, sendo esta suspensa com a 

permissão e compreensão de todos. Passando-se para ordem do dia, constou em pauta 

as seguintes proposições. Requerimento de Nº 052/2022, de autoria do vereador 

Dacivaldo Ferreira dos Santos, solicitando ao sr. Prefeito Municipal, a instalação de rede 

de internet (wifi) nas escolas municipais e postos de saúde deste município. 

Requerimento verbal de autoria do vereador Nestor Costa, solicitando ao Poder 

Executivo que interceda junto a empresa Equatorial de Energia para que realize 

regulamentação na rede de energia elétrica do município de Inhangapi, assim como 

também, serviços de limpeza como, poda de arvores nas proximidades da rede elétrica 

para evitar oscilação de energia neste município. Sendo estes aprovados por 

unanimidade. 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. Inicialmente foi votado e aprovado o parecer 

técnico conjunto das comissões de Legislação, justiça e redação final e comissão de 

Fiscalização financeira, orçamentária e de Apoio Administrativo. Em seguida passou-se 

a votação do supracitado projeto, sendo este 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 21 de setembro de 2022. Em tempo onde esta escrito na fala do vereador 

Mauro, apoio ao Deputado Hélio Leite nas eleições, escreve-se, que o mesmo fez muito 

por Inhangapi colocando emenda destinadas ao Município, mais que o vereador já 

tinha compromisso com o outro candidato.  

 


