
                                         ESTADO DO PARA  

CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

CNPJ: 34.824.094/0001-35 
 

Av. Ernane Lameira, 377 – Fone: (91) 3809-1145 – CEP: 68.770-000 – Inhangapi – Pará /www.cminhangapi.pa.gov.br 

E-mail: camara_inh@hotmail.com 
 

 

ATA DA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO 

DO SEGUNDO PERÍODO, DO SEGUNDO ANO 

LESGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
No dia sete de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 10:30h00min, no plenário 
da Câmara Municipal, estiveram presentes os Senhores: João Charles Oliveira da 
Costa, Presidente; Selma Maria Pereira da Costa, 1º Secretária; Mauro Leite Pequeno, 
2º Secretario; Dacivaldo Ferreira dos Santos; Everaldo Pimentel Pantoja; Francisco 
Rafael Araújo Bahia; Gilmar Pantoja Gomes e Valdineio Araújo Cerqueira. 
Prosseguida a chamada havendo numero legal o Sr. Presidente na forma regimental 
declarou aberta a presente sessão. Inicialmente foi convidado a tomar assento o Vice-
Prefeito Municipal de Inhangapi Sr. Plácido Silva da Trindade. Em seguida a palavra 
foi ranqueada. Ao ser convidado pronunciou-se o Sr. José Amiraldo Lopes Secretário 
de obras, que cumprimentou a todos agradecendo pelo convite, fez um relato dos 
serviços realizados pela secretaria de obras no município, destacando e agradecendo 
toda sua equipe por não medirem esforços na realização dos trabalhos, informou que 
estão trabalhando nos pontos críticos das vicinais mesmo que não haja tempo para 
patrolar antes do período chuvoso, destacou a aplicação de tubulação de mais de cem 
metros na rua Alexandre Laudegario, demostrou-se satisfeito em relação a limpeza na 
cidade informando que nos sábados e segunda-feira é feita uma varredura na cidade 
para retirada de plásticos e garrafas e, salientou os reparos nos prédios públicos do 
município, em seguida, ressaltou a abertura do Ramal até a residência da Sra. Morena, 
disse ter sido um desafio no qual contou com a colaboração do Sr. Feitosa, por fim, 
frisou ao Secretario de meio ambiente as necessidades de organizar junto a Câmara 
municipal  alterações sobre os limites das vicinais em relação as cercas existentes e se 
colocou a disposição de todos. Ao se pronunciar Sr. Erberth Carvalho Secretario de 
meio ambiente iniciou citando a lei nº10.267/2021, que estabelece limites, fez um 
relato de sua ida a INTERPA com o Prefeito, disse que necessita ser realizada a 
conferencia de meio ambiente explicando a todos quais os meios e como funciona 
essas questões, por fim, agradeceu pelo convite e se colocou a disposição. Ao usar a 
palavra o Sr. Ertonilson Carvalho secretario de educação, destacou sua honra em 
retornar a Casa, frisou a educação no município ressaltando sobre o projeto de 
nucleação, disser ser um projeto ousado mais realizado dentro da Legalização de 
algumas decisões judiciais que só vieram à tona ao final da pandemia e que o Poder 
Executivo vem atento as ordem judiciais, disse também ter sido realizadas reformas 
paliativas e as matriculas foram abertas deixando a comunidade tomarem as decisões, 
que apenas as comunidades tradicionais quilombolas optaram pelo retorno e as 
demais optaram permanecer com a nucleação, informou que em 2023 serão abertas 
novamente as matriculas e se colou a disposição de todos. Ao se pronunciar o Sr. 
Hernandes Brito diretor do Hospital Municipal falou de sua dedicação e sua alegria 
em estar a frente do hospital municipal, ressaltou seu empenho para melhor 
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atendimento e disse que sempre quando procurado por vereador o mesmo atende 
porque sabe da necessidade da população, por fim, disse que o hospital está de portas 
abertas. O Sr. Luiz Góes coordenador da EMATER se pronunciou ressaltando que 
sempre acompanha os trabalhos do vereador tanto na Câmara como em suas 
comunidades, fez um relato dos trabalhos da Emater se colocando a disposição 
juntamente com a mesma a todos. Em seguida pronunciou-se o vice-prefeito Sr. 
Placido Trindade que saudou a todos, relatou os avanços que o município vem tendo 
com a administração do Prefeito Egilásio Feitosa, frisou as criticas afirmando ser 
normal e que faz parte da minoria, agradeceu a toda equipe de gestão que justos estão 
realizando um excelente trabalho e se colocou a disposição. Em seguida pronunciou-se 
o Presidente da Casa Sr. João Charles Oliveira que cumprimentou e agradeceu a todos 
que se fizeram presente, frisou sua reeleição para o novo biênio do Poder Legislativo, 
fez um relato dos trabalhos dos vereadores, disse que continuara buscando melhorias 
para a população e sempre estará à disposição. Por fim, pronunciara-se os Nobres 
vereadores que foram unanimes em agradecimentos e relatos de seus trabalhos, 
agradecendo ao prefeito por atender suas solicitações e toda população pela confiança 
nos mesmos e se colocaram a disposição.  Não havendo nada mais a tratar 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 07 de dezembro de 2022.            

 

 

 


