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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

PRIMEIRO PERÍODO DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia doze de maio 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 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 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 convidado para se 

pronunciar o Sargento da PM Ednilson Ferreira Moura, comandante da policia militar 

de Inhangapi, que cumprimentou a todos agradeceu pela confiança, ressaltou sobre a 

operação para retirada de descargas kadron na cidade frisando melhorias para 

sociedade e se colocou a disposição. Em seguida pronunciou-se o superintendente 

Delegado Dr. Paulo Henrique Ribeiro, que ao cumprimentar a todos complementou a 

fala do Sargento Moura em relação a operação citada pelo mesmo, ressaltando todos 

que contribuíram e participaram da referida operação, frisou outras operações da 

polícia que podem ser realizadas no Município, relatando os pontos positivos para os 

gestores e também para os cidadãos, em seguida, respondeu perguntas dos nobres 

vereadores, esclareceu as questões citadas e se colocou à disposição de todos. Na 

sequência foi frisado a presença do PM Raimundo Evandro, Comandante do 31º-PPD 

Vila Pernambuco. Após, a palavra foi franqueada com o tema livre. Ao usar a palavra o 

vereador Dacivaldo Ferreira usou a tribuna, ressaltou sobre o transporte coletivo que 

faz linha Inhangapi-Castanhal, relando ter sido procurado por usuários dos mesmos, os 

quis citaram as situações ocorridas com os ônibus, em seguida, solicitou a Mesa 

Diretora que faça um ofício solicitando a presença do proprietário ou responsável da 

empresa na Casa, para que o mesmo apresente a razão social da referida, com intuito de 

oferecer melhor qualidade de transporte a sociedade. Ao retomar a palavra o Sr. 

Presidente ressaltou sobre um comunicado da Secretaria Municipal de Educação e se 

disponibilizou para fazer parte da comissão citada. O vereador Mauro Leite, destacou 

as ações no Município, bem como a nova ambulância adquirida pelo Município, 
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salientou sobre as verbas e gastos no Município, disse estar feliz por buscar informações 

aos cidadãos, em seguida, enfatizou sua alegria em relação a Presidência da República, 

e parabenizou o presidente da Casa pelo empenho na mesma. Passando-se para ordem 

do dia, constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento de Nº 026/2021, de 

autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que 

através da Secretária de obras sejam realizados serviços de manutenção (operação tapa-

buraco) em toda extensão da Travessa da Matriz, haja visto que com a falta de 

manutenção dificulta o tráfego na mesma. Requerimento de Nº 027/2021, de autoria do 

vereador Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que interceda ao 

CETRAN (Conselho Estadual de Trânsito), para que sejam implantados redutores de 

velocidades (lombadas) em número de três na PA 136 especificamente no trajeto entre a 

ponte e a empresa Cerâmica Vermelha, com o intuído de conscientizar motoristas e 

pilotos que, existe uma grande quantidade de pedestre no referido trajeto.  

Requerimento de Nº 030/2021, de autoria do vereador Mauro Leite, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal, a construção de uma Praça para lazer na comunidade Cumaru, uma 

vez que, a referida comunidade não possui um espaço adequado para o lazer dos 

moradores da mesma. Sendo estes lidos, debatidos e aprovados por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 002/2021, de 07 de abril de 2021, de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre a alteração na Lei Municipal nº 500/1996 e dá outras providencias. 

Inicialmente foi votado e aprovado o parecer técnico da comissão de Fiscalização 

financeira, Orçamentária e de Apoio Administrativo e Comissão de Legislação, justiça e 

Redação Final, sendo seis votos favoráveis e dois contra. Em seguida o projeto entrou 

em discursão, na qual foi debatido os pontos de divergências do referido projeto. Na 

sequência passou-se a votação do supracitado projeto, sendo este aprovado com seis 

votos Sim e dois votos Não. 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 12 de maio de 2021. 

   

 


