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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

SEGUNDO PERÍODO DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia vinte e cinco de agosto 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, 1ª 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 procedida a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovadas sem alteração. 

Após a leitura dos expedientes a palavra foi franqueada. Inicialmente O Sr. Presidente abriu 

espaço na sessão para a realização da novena de São Vicente Ferrer, padroeiro do Município. Em 

seguida foi convidado para se pronunciar o Secretario Municipal de Mio ambiente Sr. Erberth 

Silveira Carvalho, que cumprimentou a todos, convidando os vereadores e vereadora para 

participarem de uma conferência nacional e fez relatos sobre as ações que irá realizar, em 

seguida, fez esclarecimentos em reposta as perguntas realizadas pelos vereadores, que na 

oportunidade foram feitas sugestões para realizações de operações e fiscalizações. Por fim, os 

Senhores vereadores e Senhora vereadora agradeceram ao Secretario pelos esclarecimentos e se 

colocaram a disposição. Passando-se para ordem do dia, constou em Paula as seguintes 

proposições: Projeto de Lei Nº006/2021, de 21 de junho de 2021, iniciativa do Poder Executivo, 

que altera o Art.12 da Lei Municipal Nº646/2014 de 20 de agosto de 2014- Política Municipal do 

Idoso Cria o conselho e o fundo Municipal do Idoso e dá outras providencias. Inicialmente foi 

votado e aprovado o parecer técnico conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação 

final e, Fiscalização Financeira Orçamentaria e de apoio Administrativo favorável. Na sequência 

passou-se a votação do supracitado Projeto, sento este aprovado por unanimidade. Não havendo 

mais matéria para deliberar 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 25 de agosto 

de 2021. Em tempo na fala do Sr. Erberth Carvalho consta-se, o mesmo falou sobre a 

fiscalização no rio Inhangapi, também esclareceu as questões citadas pelo vereador João Charles 

bem como a coleta de lixo no Município e em relação a extração e transporte de argila da 

empresa Cerâmica vermelha, esclareceu que a empresa não está autorizada a fazer o referido 

transporte pela Secretaria de Meio Ambiente, frisou as licenças que foram lhe apresentadas, 

pediu sugestões para solucionar o problema, no qual o Legislativo sugeriu condicionantes no 

projeto da Secretaria para solucionar o transporte de argila citado.  

 


