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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

SEGUNDO PERÍODO DO SEGUNDO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia cinco de outubro 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; Everaldo Pimentel Pantoja; Gilmar Pantoja Gomes e Nestor Costa da Cruz. 

Prosseguida a chamada havendo numero legal o Sr. Presidente na forma regimental 

declarou aberta a presente reunião, e justificou a ausência dos vereadores Dacivaldo 

Ferreira dos Santos, Francisco Rafael Araújo Bahia e Valdineio Araújo Cerqueira. Em 

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

mesma aprovada com alteração. Após a leitura dos expedientes a palavra foi fraqueada. 

Ao usar a palavra o Sr. Presidente ressaltou sobre uma solicitação do Conselho Tutelar 

de Inhangapi informando que após a sessão haveria uma reunião com os mesmo para 

ouvi-los se colocando a disposição, em seguida, falou sobre as eleições destacando a 

vitória de seu candidato Thiago Araújo, frisou uma reunião que foi convocado pelo 

poder Judiciário e uma possível nova alteração na Lei do silencio, por fim, falou da 

sessão extraordinária agradecendo os pares pelo apoio destacando o culto em 

agradecimentos após a sessão. O vereador Nestor Costa saudou a todos ressaltou sobre 

a fala do Presidente em relação a possível alteração novamente na Lei do Silencio 

relatando que já foram feitas alterações e cabe as autoridades competentes exercer a 

fiscalização para cumprimento da Lei. O vereador Gilmar pantoja ressaltou sobre as 

eleições frisando que foi uma boa votação com respeito e educação, falou também sobre 

a votação para presidente da República salientando que o povo estar dividido. O 

vereador Everaldo Pimentel demonstrou-se triste pela não reeleição do Deputado 

Federal Hélio Leite relatando que muito contribuiu para o Município, destacou uma 

reunião com o prefeito e agradeceu o Presidente da Casa pela parceria. O vereador 

Mauro Leite usou a tribuna, também falou sobre as eleições destacando a vitória de seu 

candidato e também lamentando pela não reeleição do Deputado Hélio Leite, em 

seguida, ressaltou seus requerimentos que já foram atendidos bem como as pontes em 

concreto que através do Governo do Estado junto a Prefeitura Municipal já foram 

concluídas em sua região, assim como também o sistema de abastecimento de água de 

Patauateua, parabenizou e agradeceu o Prefeito pelos mesmos, por fim, citou 

reclamações da população em relação ao rolo que estava em Patauateua se caso o 

mesmo não fosse remanejado novamente para término dos serviços. A vereadora Selma 
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Pereira destacou seu respeito aos membros do Conselho Tutelar e solicitou a Mesa 

Diretora e demais vereadores autorização para se ausentar da sessão. Passando-se para 

ordem do dia, constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento de 

Nº051/2022, de autoria do vereador Everaldo Pimentel, solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal que, através da secretaria competente determine a conclusão dos serviços de 

pavimentação asfáltica com drenagem e meio fio na Rua Alexandre Laudegario da 

Cruz, a qual dá acesso as residências dos familiares da Sra. Mineca. Com o intuito de 

beneficiar mais de 8(oito) famílias. 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 05 de outubro de 2022.  

 

 


