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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

SEGUNDO PERÍODO DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia vinte e dois de setembro 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; 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 e, justificou a ausência do vereador Dacivaldo Ferreira. 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 expediente para leitura a palavra foi franqueada. 

Inicialmente foi convidado para se pronunciar o Secretário Municipal de Agricultura Sr. 

Sebastião Gusmão, que cumprimentou a todos, iniciou justificando o motivo de ter 

parado alguns trabalhos da Secretaria de agricultura, informou que já estão 

reorganizando para retornar os mesmos assim que os tratores estiverem disponíveis no 

Município, em seguida se colocou à disposição para responder as perguntas. Ao se 

pronunciar o vereador Nestor Costa fez perguntas se existe um cronograma de trabalho 

para cada região assim como também em relação a distribuições de mudas. O vereador 

Mauro Leite disse que o Secretario precisa de suporte para realizar seus trabalhos e 

sugeriu aos Pares que juntos busquem uma emenda parlamentar para a compra de um 

veículo para a área da agricultura, falou das dificuldades da Secretaria se colocando à 

disposição, questionou que sempre que há realização de serviços em sua região o 

vereador não é informado. O vereador Gilmar Pantoja, fez perguntas em relação a 

documentação para fazer o cadastro para o recebimento de mudas, questionando a 

respeito de quantas pessoas podem usar o mesmo comprovante de residência no 

referido cadastramento. O vereador Francisco Rafael, disse ao Secretario que ao refazer 

o cronograma dos serviços, que o mesmo possa iniciar os trabalhos pela comunidade de 

Jundiaí pelo fato da mesma não ter sido beneficiada no cronograma anterior. O 

vereador Everaldo Pimentel, fez perguntas sobre como ocorre a fiscalização dos 

serviços realizados pela Secretaria, uma vez que a mesma não possui veículo, solicitou 

parceria entre secretaria e vereador para que os mesmos possam manter os agricultores 

informados, perguntou também sobre a quantidade de hectares de terra o agricultor 

tem direito na realização de serviços pela secretaria. O vereador Valdineio Cerqueira, 
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disse estar a disposição para ajudar a desvincular a secretaria de agricultura, para que a 

mesma possa ter recursos próprios, falou da criação do CNPJ da mesma e questionou a 

respeito do técnico agrícola, disse que o memo precisa acompanhar. Ao responder as 

perguntas o Secretario, fez um relato de como funciona a questão do cronograma de 

serviços, e também de entrega de mudas que é  conforme ordem de cadastro, disse 

aceitar ideias e sugestões para melhorias de seus trabalhos, informou a todos a 

quantidade de mudas a serem distribuídas serão de cinquenta mil mudas e açaí e 

cinquenta mil mudas e cacau, citou que em relação ao cadastramento o mesmo consulta 

um líder da comunidade buscando informações para que haja um o controle e afirmou 

também que iniciara os trabalhos pela comunidade de Jundiaí, em seguida, ressaltou 

que faz acompanhamento dos trabalhos através de uma motocicleta que é 

disponibilizada ao mesmo, disse haver CNPJ da Secretaria e, se colocou a disposição de 

todos. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente, agradeceu ao Secretario pelos 

esclarecimentos, falou de sua contribuição através de um trator agrícola para a área da 

agricultura do Município. Por fim, pronunciou-se a gerente do banco do Estado do Pará 

Banpará Sra. Eliana Tavares, que vez um breve pronunciamento, relatando que a 

principal finalidade do banco é afomentar a economia no município, frisou a linha de 

credito para área da agricultura e também para as outras áreas, disse esta a disposição.  

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 22 de setembro de 2021.  

 


