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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO 

ORDINARIA, DO SEGUNDO PERÍODO DO 

SEGUNDO ANO LEGISLATIVO 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 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 Valdineio 

Araújo Cerqueira. Prosseguida a chamada havendo numero legal o Sr. 

Presidente na forma regimental declarou aberta a presente reunião e, justificou a 

ausência do vereador Nestor Costa da Cruz. Em seguida foi lido um texto bíblico 

e procedida a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada sem 

alteração. Após, não havendo expedientes para leitura a palavra foi fraqueada. 

Ao se pronunciar o vereador Valdineio Cerqueira agradeceu ao Prefeito e ao Sr. 

Feitosa que através da secretaria de obras foi realizada a limpeza na vila de Boa 

Vista, falou da falta de planejamento sobre as estradas vicinais e também da PA, 

frisou sua esperança que seja feito limpeza de valas nas estradas, falou também 

sobre a Lei do silencio relatando todos os prazos para aprovação da mesma, por 

fim, agradeceu ao Sr. Hernandes Brito pela boa condução como diretor do 

Hospital Municipal. O vereador Everaldo Pimentel solicitou uma reunião 

urgente com o Sr. Prefeito para discutir os assuntos relacionados ao atendimento 

ao vereador, em seguida, agradeceu ao Secretário de saúde e o Sr. Hernandes 

Brito pelo atendimento na referida área. O vereador Francisco Rafael Araújo 

solicitou reparos na iluminação publica da Vila Jundiaí e também para que seja 

implantada quatros tomadas no corretor da referida comunidade. Ao se 

pronunciar o vereador Mauro Leite, falou sobre uma denuncia que recebeu de 

uns moradores referente a perturbação sonora de descargas alteradas que fazem 

enorme barulho, solicitando providencias nessa questão para as policias civil e 

militar, disse estra sempre atento aos problemas da população buscando resolver 

as questões mesmo que as vezes seja atacado. O vereador Gilmar Pantoja 

solicitou reparos na iluminação pública das comunidades Serraria, Paraibano e 

no Ramal Antônio Costa.  Ao se pronunciar o Sr. Presidente informou sobre uma 

reunião no Ministério Público em Castanhal que se realizaria na próxima quarta-

feira com a Promotora Dra. Tatiana para tratar sobre sons automotivos, relatando 



                                         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 
 

que tem pessoas usando a situação para se beneficiar politicamente, que muitos 

donos de automotivos são de Castanhal e que há necessidade de ser explicada a 

Lei de autoria da Câmara Municipal, e também frisou que precisa de um espaço 

adequado para os mesmos. Ao se pronunciar o vereador Dacivaldo Ferreira 

relatou se sentir com dever cumprido pelas conquistas realizadas através de suas 

solicitações, agradeceu ao Prefeito Egilásio Feitosa, ao Vice-prefeito Placido 

Trindade e toda equipe de Secretários que fazem um excelente trabalho na 

gestão, citou os benefícios das academias ao ar livre e disse que reconhece os 

trabalhos realizados e que ainda há muito serviços pela frente desejando a todos 

boa sorte e que juntos e unidos possam buscar muitas e muitas melhorias para 

este Município, agradeceu o Presidente da Casa, os nobre vereadores e 

funcionários. 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.               

 

 

 


