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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

SEGUNDO PERÍODO DO SEGUNDO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia dezenove 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; Dacivaldo Ferreira dos Santos; Everaldo Pimentel 

Pantoja; 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. 

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 usar a palavra o vereador Everaldo Pimentel 

demonstrou-se grato por mais um dia de trabalho no poder Legislativo, 

agradecendo o Presidente e demais vereadores pelo apoio em seus projetos 

buscando melhorias para população, e falou sobre as eleições no próximo dia 

trinte de outubro ressaltando o respeito por todos. O vereador Nestor Costa 

também agradeceu a todos pelos trabalhos e apoio destacando o compromisso 

com a população. O vereador Francisco Rafael Araújo, justificou sua ausência na 

sessão anterior, em seguida, parabenizou os vereadores pela eleição de seus 

candidatos, também lamentou a não reeleição do Deputado Hélio Leite que 

muito contribuiu com o Município, destacou a votação de suas Deputadas 

agradecendo a todos que confiaram e apoiaram a mesma, por fim, agradeceu 

pelo serviço realizado no Ramal da Rocinha. O vereador Gilmar Pantoja também 

ressaltou sobre as eleições e, solicitou a líder do governo que leve ao Prefeito a 

situação das PA no Município, assim como também o Ramal da Serraria. O 

vereador Valdineio Cerqueira justificou sua ausência na sessão anterior, 

ressaltou sobre o culto de agradecimento pela aprovação do Projeto que cria o 

dia de evangélico no Município, em seguida parabenizou a gestão pela abertura 

do campeonato de futebol municipal no último dia quinze, demonstrou-se triste 

pela não conclusão do estádio e falou sobre não ter sido priorizado a participação 

dos atletas do município, por fim, agradeceu ao Presidente pelo apoio e destacou 

um culto em boa vista em agradecimentos pela safra do açaí. A vereadora Selma 

Pereira também comentou sobre as eleições agradecendo a todos que confiaram 

em sua candidata Paula Titan, parabenizando sua equipe pelo excelente trabalho 
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e também frisou o culto em Boa Vista o qual a mesma participou. O vereador 

Mauro Leite complementou a fala dos demais vereadores ressaltando sobre a não 

reeleição do Deputado Hélio Leite salientando ter sido muito concorrido, frisou 

também sua Deputada e ressaltando que seu apoio a mesma foi concordado com 

o Prefeito. Ao se pronunciar o vereador Dacivaldo Ferreira falou sobre o segundo 

turno das eleições destacando seu apoio novamente ao atual Presidente da 

República, em seguida, parabenizou os Pares pelo trabalho nas eleições 

Estaduais relatando também sua conquista em relação ao numero de votos em 

sua candidata Paula Titan que, juntamente com a vereadora Selma e toda equipe 

buscaram um bom resultado no Município, falou sobre novas alianças em busca 

de melhorias, se colocou a disposição do vereador Valdineio e falou sobre uma 

programação outubro rosa. Em seguida foi convidado para se pronunciar o Sr. 

Marcus Costa, que cumprimentou a todos, ressaltou sobre a programação 

outubro rosa que através da Prefeitura Municipal receberam um grupo de 

ciclistas que saíram de Belém com destino ao Espaço Cultural, no qual será 

realizado palestras para prevenção do câncer de mama no dia 23 de outubro, que 

em nome da gestão convidou a todos para participar. Passando-se para ordem 

do dia, constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento de Nº 

053/2022, de autoria do vereador Francisco Rafael Araújo, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal, que através do órgão competente sejam realizados serviços 

de manutenção na iluminação pública da Vila de Bacuri, assim como também, 

implantação de novos pontos. Haja vista que, no próximo dia 29 de outubro será 

realizado o círio na referida comunidade e é necessário realização desses 

serviços. Requerimento de Nº 054/2022, de autoria do vereador Francisco Rafael 

Araújo, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através do órgão competente 

sejam realizados serviços de pavimentação asfáltica com drenagem e meios fios 

na Rua do INCRA na Comunidade de Pernambuco. Sendo estes lidos e 

aprovados por unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo Nº005/2022- de autoria da 

Mesa Diretora, que Altera a Lei Nº 707 de 15 de junho de 2022 e da outras providencias. 

Inicialmente o referido Projeto foi lido e colocado em discussão, após esclarecimentos 

sobre a referida alteração o supracitado projeto entrou em votação, sendo o mesmo 

aprovado por unanimidade.  Projeto de Lei N°003/2022, de 28 de abril de 2022-

(LDO), iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre as Diretrizes para a 

Elaboração da Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2023 do 

Município de Inhangapi, Estado do Pará e dá outras providencias. Projeto de Lei 

Nº 006/2022, de 30 de setembro de 2022-(LOA), iniciativa do Poder Executivo, 

que Estima a Receita e fixa a Despesa Orçamentária do Município de Inhangapi, 

Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2023 e da outras providencias. 

Projeto de Lei Nº 007/2022, de 30 de setembro de 2022, iniciativa do poder 
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Executivo, que altera a Nomenclaturas de projetos e ações, constantes no 2-A 

(programas, metas e ações) no PPA 2022-2025 e dá outras providencias. Sendo 

estes lidos e encaminhados para as comissões de Fiscalização Financeira, 

Orçamentária e de Apoio Administrativo e, Legislação, Justiça e Redação Final 

para devidas analises 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 

19 de outubro de 2022.   

 

 


