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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

SEGUNDO PERÍODO DO SEGUNDO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia vinte e seis 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 Valdineio Cerqueira 

informou que alguns ramais de Boa vista não foram realizados os serviços de 

melhoria pois a máquina foi retirada antes da conclusão, relatando                                                       

os mesmos assim como também o ramal ST, Ramal da Trindade e a situação da 

PA 460, ressaltou também sobre o serviços de tapa buraco em Pernambuco que 

também não foi concluído, por fim, frisou a falta de oportunidade dos atletas do 

município no campeonato municipal de futebol, fazendo algumas críticas em 

relação ao mesmo, relatando no próximo seja diferente e mais organizado. A 

vereadora Selma Pereira ao usar a palavra frisou um evento na comunidade de 

Santa Maria de Muraiteua que a mesma participou, parabenizando o Sr. Keké e 

Funchá pelo domingo alegre realizado para as crianças no balneário água fria, e 

ressaltou sobre o círio na comunidade Saudade. O vereador Everaldo Pimentel 

solicitou ao líder do governo que solicite respostas em relação a alguns 

requerimentos, e também complementou a fala do vereador Valdineio em 

relação ao campeonato municipal. O vereador Nestor Costa ressaltou em relação 

ao campeonato municipal, frisando sobre a responsabilidade dos organizadores, 

e disse que precisa de acompanhamento de uma comissão no próximo 

campeonato.  Ao usar a palavra o Sr. Presidente falou sobre o evento outubro 

rosa no qual contou com uma grande equipe de ciclista, disse que faltou 

organização e que ouve reclamações dos mesmos, relatou que os restaurantes da 

cidade não conseguiram atender a todos por se tratar de mais de duzentas 

pessoas, por fim, complementou a fala do vereador Everaldo em relação aos 

requerimentos, disse que em uma conversa com o Prefeito informou ao mesmo a 
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falta de reposta da assessoria do poder Executivo. O vereador Dacivaldo Ferreira 

falou sobre a necessidade de criação de comissões para acompanhamento de 

trabalhos, projetos e ações do Executivo, deixou essa sugestão para o próximo 

ano, em seguida agradeceu ao Prefeito, ao Secretario de obras e toda equipe pelo 

serviço de abertura de ramais realizado na comunidade de Arajó, frisou a 

gratidão dos moradores que receberam este benefício, em seguida falou sobre o 

segundo turno das eleições e quais os motivos do mesmo apoiar Jair Messias 

Bolsonaro para reeleição como Presidente. O vereador Francisco Rafael Araújo, 

também declarou apoio a atual Presidente da República no segundo turno das 

eleições. O vereador Mauro Leite também destacou seu apoio novamente ao 

atual Presidente da República e questionou algumas atitudes desrespeitosas em 

relação a eleição. Ao retomara a palavra o Sr. Presidente informou que com 

autorização da Mesa Diretora e demais vereadores que a sessão ordinária do dia 

dois de novembro seria cancelada por decorrência do feriado. Passando-se para 

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

Nº057/2022, de autoria do vereador Francisco Rafael Araújo, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal, que determine junto Secretaria responsável para que sejam 

realizados serviços de reparos no ESF da Vila Jundiai, sendo estes nos seguintes 

locais: Na grade da garagem, no portão pequeno que dá acesso a entrada da 

mesma e, assim como também solicitamos a implantação de grades em duas 

janelas existentes no referido prédio. Com a justificativa que, com o tempo as 

grades e portões estão deteriorados necessitando de reparos, e com a 

implantação de grades nas janelas, previne furtos no local. Requerimento de Nº 

055/2022, de autoria do vereador Mauro Leite, solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal que, seja feita uma análise para troca da caixa d’agua da vila Catarina, 

uma vez que a caixa existente na referida vila é de 10 mil litros, sendo esta 

solicitação para uma nova caixa d’água de 20 mil litros, ou construção de um 

novo sistema de distribuição de água em um ponto mais alto da comunidade 

para que possa atender todos os moradores. Haja vista que, ouvindo alguns 

moradores eles relatam que a bomba do sistema existente é ligada várias ao dia 

para suprir as necessidades de todos. Requerimento destinado ao Plenário do 

Poder Legislativo Municipal, de autoria do vereador Mauro Leite, que requer 

com fundamento no Artigo 64 inciso XV da Lei Orgânica deste Município, que 

realizemos homenagem de Honra ao Mérito e Título de cidadão Inhangapiense 

na Sessão Solene de encerramento dos trabalhos deste Poder Legislativo em 

dezembro do corrente ano. Sendo estes lidos e aprovados por unanimidade. 

Projeto de Lei Nº 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 
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Pará e dá outras providencias. Inicialmente foi votado e aprovado o parecer 

conjunto favorável das comissões de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de 

apoio Administrativo e, Legislação, Justiça e Redação Final. Em seguida o 

mesmo foi colocado em discussão, na qual destacou-se os motivos que o Projeto 

havia retornado ao Executivo para correção e frisado que não consta o valor total 

exposto no referido Projeto, porém, está especificado e destinado. Por fim, 

passou-se a votação do supracitado Projeto, sendo este aprovado por 

unanimidade. Após o Sr. Presidente convidou a todos para a sessão 

extraordinária e encerrou a sessão. Do que para constar foi lavrada a presente 

ata, que lida e achada conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi. 

Em 26 de outubro de 2022. 

 

 


