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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

PRIMEIRO PERÍODO DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 

 
No dia três de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 09h00min, 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; 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 as mesmas aprovadas sem 

alterações. Após, não havendo expediente para leitura a palavra foi franqueada. Ao 

usar a palavra o vereador Gilmar Pantoja frisou seu esforço para conquistar melhorias 

para as comunidades de sua região ressaltando que a atual legislatura precisa se 

empenhar para que a população acredite no trabalho dos vereadores. O vereador 

Francisco Rafael Araújo, ressaltou sobre a pandemia do novo corona vírus frisando os 

cuidados que todos precisam tomar para que juntos os Pares continuem em busca de 

melhorias para o Município. O vereador Nestor Costa, salientou o trabalho do vereador 

e se colocou a disposição para aprender com os Pares. O vereador Everaldo Pimentel 

parabenizou o Sr. Presidente e aos Pares pela atuação e união no Legislativo, frisou a 

presença de seu parceiro de campanha Sr. Elildo e se colocou a disposição. O vereador 

Mauro Leite, ressaltou que os Pares podem contar com o mesmo para ajudar no 

Legislativo, explicou como funciona a questão dos requerimentos de vereador e 

projetos de Lei informando que em relação a duvidas os Nobre vereadores podem 

procurar a assessoria jurídica da Casa para melhor esclarecimentos, em seguida citou 

um erro sobre a informação em relação ao número de pessoas imunizada com a vacina 

contra o corona vírus no Município, por fim, lamentou o óbito de uma pessoa próxima 

ao mesmo. O vereador Valdineio Cerqueira, destacou sua preocupação em relação a 

pandemia, citou o decreto Municipal e disse que esperava um decreto mais rígido em 

relação a entrada e saída de pessoas no Município assim como também uma fiscalização 

mais eficiente, em seguida, desejou seus sentimentos a família do Sr. Valter vítima do 

corona vírus, por fim, repassou ao líder do governo que leve ao Prefeito sua solicitação 
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de serviços de melhorias no Ramal do Sr. João Evangelista na comunidade Arraial do 

Remédio. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente informou a todos que já existe uma 

programação da gestão para realizar serviços de melhorias nos ramais vicinais, assim 

como também, nas vias públicas na cidade. A vereadora Selma Pereira, também citou 

sua preocupação em relação a pandemia, demostrou-se triste pela perda do Sr. Valter, 

destacou que precisamos tomar mais cuidado e nos prevenir contra o vírus, em seguida, 

parabenizou o Sr. Pedro Barbosa pelos trabalhos destacando que o mesmo seria o 

coordenador do SENAR e sempre disponibiliza cursos para as comunidades. O 

vereador Dacivaldo Ferreira, falou sobre as precações para evitar a contaminação do 

novo corona vírus frisando que precisamos mudar nossos hábitos para proteger a todos, 

também desejou condolências à família do Sr. Valter, em seguida, complementou a fala 

do Presidente em relação aos serviços nas vicinais do Município, informou que 

procurará o novo Secretário de obras para tratar sobre o Ramal do Sr. João Evangelista, 

citou as secretarias municipais que já foram definidas seus representantes. Passando-se 

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

nº009/2021, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Excelentíssimo 

Sr. Prefeito Municipal, que este determine junto a secretaria competente para que sejam 

realizados serviços de manutenção na Orla do Igarapé de Petimandeua, assim como 

também, limpeza em um bueiro existente nas proximidades do mesmo, haja visto que, 

os serviços de manutenção realizados na referida Orla no ano de 2019 está deteriorado, 

e com a chegada do período chuvoso as fortes chuvas arrastam uma grande quantidade 

de lama para dentro do igarapé, causando danos ao mesmo, sendo este lido e aprovado 

por unanimidade. Projeto de Resolução nº001/2021, de 01 de fevereiro de 2021, que 

dispõe sobre doações de bens móveis inservíveis da Câmara Municipal de Inhangapi 

para Organização Social (Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira de 

Inhangapi Nação Madureira). Inicialmente o referido Projeto foi colocado em discursão, 

no qual foi destacado a importância de fazer doações seguindo as Leis, em seguida 

passou-se a votação do supracitado projeto, sendo este aprovado por unanimidade.  

Projeto de Resolução nº002/2021, de 02 de fevereiro de 2021, que altera o Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Inhangapi a Resolução nº 001/2000 e da outras 

providencias. Inicialmente o referido Projeto foi colocado em discursão, no qual foi 

relatado que trata-se da criação da comissão de cultura, educação, esporte e meio 

ambiente e frisando a importância da criação desta comissão, em seguida passou-se a 

votação do supracitado projeto, sendo este aprovado por unanimidade.  Projeto de 

Resolução nº003/2021, de 03 de fevereiro de 2021, que suspende os trabalhos do Douto 

e Soberano Plenário pelo prazo de 15 (quinze) dias, em decorrência do Cepa da 

pandemia do Novo corona Vírus, inicialmente o referido projeto entrou em discursão, 

em seguida passou a votação do supracitado projeto, sendo o mesmo aprovado por 

unanimidade. Não havendo mais matéria para deliberar o Sr. Presidente agradeceu pela 
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atenção de todos e deu por encerrada a sessão. Do que, para constar foi lavrada a 

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

Inhangapi, em 03 de fevereiro de 2021. Em tempo onde está escrito a palavra foi 

franqueada consta-se “foi solicitado pelo presidente que todos fizessem um minuto de 

silencio em homenagem ao Sr. Valter, que faleceu vítima do novo Corona Vírus no 

Município.    

 


