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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

SEGUNDO PERÍODO DO SEGUNDO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia dezesseis de novembro 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 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 do 

vereador Valdineio Araújo Cerqueira. 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 falou sobre os expedientes, e indicou os vereadores 

que participariam da III conferência Municipal de cidades. Ao usar a palavra o 

vereador Francisco Rafael destacou sua presença no Petimandeua participando 

do Círio parabenizando o vereador Dacivaldo pela recepção e representação em 

sua comunidade, frisou também a final do campeonato de futebol em sua região. 

A vereadora Selma Pereira convidou a todos para participar do círio da 

comunidade de Itapera que ocorreria no domingo seguinte, em seguida, 

justificou sua ausência no Círio de Petimandeua e, agradeceu o Presidente da 

Casa por sempre estar à disposição. O vereador Nestor Costa, disse estar à 

disposição para participar da conferencia conforme indicação do Presidente para 

representar o poder Legislativo. Ao usar a palavra o vereador Everaldo Pimentel 

frisou a eleição para renovação da Mesa Diretora parabenizando o atual 

Presidente pela reeleição, também parabenizou o vereador Dacivaldo pelo círio 

em Petimandeua, por fim, solicitou ao líder do governo novamente informações 

sobre suas solicitações de lombadas, disse que está sendo cobrado pela 

população. Ao retomar a palavra o Presidente complementou a fala do vereador 

Everaldo em relação ao redutor de velocidade, salientando que está havendo 

muitos acidentes por excesso de velocidade e, adolescentes motorizados na 

cidade, disse  que há necessidade de conscientizar a população para evitar 

acidentes, em seguida, parabenizou o Prefeito pela busca incansável por 

melhorias para o Município,  também agradeceu o vereador Dacivaldo pela 

recepção em Petimandeua, por fim, convidou a todos para o evento do dia do 
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evangélico que ocorreria na sexta-feira dia dezoito. O vereador Mauro Leite 

iniciou agradecendo e parabenizando o Presidente pela reeleição da atual Mesa 

Diretora a qual o mesmo faz parte, em seguida, frisou as cobranças no inicio da 

gestão e a redução de solicitação por ter sido realizadas muitas melhorias, mas 

frisou sua preocupação em relação ao recurso destinado a manutenção das 

vicinais, disse que chegará o inverno e muitas delas ficarão intrafegável, por fim, 

convidou a todos para um evento da igreja evangélica em Patauateua e, também 

para o evento do dia do Evangélico no Espaço cultural. Ao se pronunciar o 

vereador Dacivaldo Ferreira iniciou agradecendo a todos que estiveram presente 

em Petimandeua no ultimo domingo na realização do círio de Nossa Senhora de 

Nazaré, em seguida, comentou sobre a conferencia municipal de cidades 

relatando a importância da participação do poder Legislativo e, também relatou 

qual a finalidade da mesma, complementou a fala do vereador Mauro em relação 

a manutenção nas vicinais frisando a maneira  como funciona essas questões e 

informou que as máquinas serão concertadas e continuarão realizando os 

trabalhos, por fim, falou sobre um requerimento que solicitará.  Passando-se para 

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

de autoria da vereadora Selma Pereira, que solicita ao Sr. Municipal, a conclusão 

do poço do abastecimento de água para atender os ribeirinhos da comunidade de 

Boa Vista. Requerimento verbal de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, documentações necessárias de autorização 

deste Município para que a empresa solicitando do sr. Flavio possa se credenciar 

junto a ARCON, para adquirir concessão para fazer rotas de linha 

Inhangapi/Castanhal/Belém. Sendo estes aprovados por unanimidade. Projeto 

de Lei nº: 008/2022 do Poder Executivo que dispõe sobre autorização para 

abertura de crédito suplementar ao orçamento vigente do Município de 

Inhangapi. 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 passou-se a votação do 

supracitado Projeto, sendo o mesmo 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 16 de novembro de 2022. 

 


