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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

PRIMEIRO PERÍODO DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
No dia vinte e oito de abril 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; Everaldo Pimentel Pantoja; 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 dos vereadores, Dacivaldo 

Ferreira; Francisco Rafael Araújo e Valdineio 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 foi convidada para se pronunciar a Sra. Elaine 

Cristina Moura coordenadora dos ACS do Bairro Vila Nova, que cumprimentou a 

todos, respondeu algumas perguntas realizadas pelos vereadores especificamente em 

relação as denúncias relacionadas  aos ACS de sua área, esclareceu os casos citados na 

sessão anterior e como funciona a fiscalização de comparecimento dos ACS nas 

residências, entre outros assuntos esclarecidos a mesma agradeceu a todos e se colocou 

a disposição. Em seguida a palavra foi franqueada com tema livre aos Nobres 

vereadores. Ao usar a palavra o vereador Nestor Costa, frisou que precisa ser 

esclarecido melhor as questões em relação a como funciona as denúncias na Casa. Ao 

retomar a palavra o Sr. Presidente ressaltou sobre o Regimento Interno da Câmara para 

que os vereadores possam obter conhecimentos sobre o Legislativo.  O vereador 

Everaldo Pimentel, citou um vídeo que está exposto nas redes sociais em relação a um 

adolescente que está com CA, que reside no bairro vila nova, solicitou a todos que 

possam ajudar relatando o desespero da mãe do jovem e a fala da mesma no referido 

vídeo, em seguida, frisou o excesso de reclamações em relação ao responsável pela 

manutenção na iluminação pública no Município, sugerindo que se reúnem com o 

responsável para esclarecer os fatos. O vereador Mauro Leite usou a tribuna, fez 

esclarecimentos sobre o funcionamento do Poder Legislativo, frisando sobre os cursos 

de capacitação do TCM que no momento não estão ocorrendo por motivo da pandemia, 

e também ressaltou sobre o Regimento Interno da Casa, em seguida, falou sobre suas 

solicitações que ainda não foram atendidas, bem como, reposição de lâmpadas, 
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implantação de luminárias públicas nas comunidades, e serviços de raspagem e 

empiçarramento no ramal das viúvas em sua região, por fim, complementou a fala do 

vereador Everaldo em relação ao vídeo citado pelo memo, disse que não foi procurado 

para ajudar, e protestou atitudes em relação a envolver politica em assuntos como este. 

Passando-se para ordem do dia constou em pauta as seguintes proposições: 

Requerimento de Nº024/2021, de autoria do vereador Mauro Leite, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal, que através da Secretária de Obra sejam realizados serviços de 

abertura de ruas, raspagem, empiçarramento e pavimentação asfáltica na Comunidade 

de Cumaru, Zona Rural deste Município. Requerimento de Nº025/2021, de autoria do 

vereador Mauro Leite, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, a extensão em 100 metros 

de encanação na rede de abastecimento de água potável da Vila Cumaru, para que 

possa atender sete famílias que residem na referida vila. Haja visto que, com o aumento 

de moradores na mesma o sistema de água existente não beneficia todas as famílias. 

Sendo estes lidos, debatidos e provados por unanimidade. Projeto de Lei Nº002/2021, 

de iniciativa do Poder Legislativa e autoria do vereador João Charles Oliveira, que 

Denomina as Ruas de Logradouro Público Localizado na Zona Urbana no Município de 

Inhangapi, sendo este lido e encaminhado para as comissões de Legislação, Justiça e 

redação Final e Fiscalização Financeira, Orçamentaria e de Apoio Administrativo para 

devida análise e parecer técnico. Projeto de Lei Nº003/2021, de 07 de abril de 2021, 

iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a modificação do Conselho Municipal 

de Acompanhamento de Controle Social do Fundo de Manutenção Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação-CACS/FUNDEB. Inicialmente foi votado e 

aprovado o parecer técnico conjunto das comissões de Fiscalização Financeira, 

Orçamentaria e de Apoio Administrativo e Legislação, Justiça e Redação Final favorável 

à sua aprovação. Em seguida passou-se a votação do supracitado projeto, sendo este 

aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria para deliberar o Sr. Presidente 

agradeceu pela participação 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 28 de abril de 2021. 

   

 


