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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

SEGUNDO PERÍODO DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia 18 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; 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 

Everaldo Pimentel. Em seguida foi lido um texto bíblico e procedida a leitura das atas das 

sessões anteriores, sendo as mesmas aprovadas sem alterações. Após a leitura dos expedientes a 

palavra foi franqueada. Inicialmente foi convidado para se pronunciar o Secretario Municipal de 

Obras Sr. José Amiraldo Lopes, que cumprimentou a todos, destacou a presença de alguns 

membros da Secretaria representando toda sua equipe, em seguida fez esclarecimentos aos 

vereadores e Senhora vereadora, bem como o cronograma de limpeza nos ramais vicinais, a 

questão de falta de aterro para distribuição, informou os maquinários que a secretaria dispõe, 

frisou o serviço de limpeza e retirada de lixo, entre outros assuntos exposto pelo mesmo, por fim, 

fez seus agradecimentos e se colocou a disposição. Na sequência, os senhores vereadores e 

senhora vereadora agradeceram pela contribuição do mesmo, fizeram suas solicitações e se 

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

proposições: Requerimento de Nº047/2021, de autoria do vereador Mauro Leite, solicitando ao 

Sr. Prefeito Municipal, que através da Secretaria responsável sejam realizados serviços de 

raspagem e empiçarramento especificadamente no Ramal do Barranco na Comunidade Saudade. 

Uma vez que, com a falta de manutenção o mesmo encontra-se com difícil acesso, assim como 

também solicitamos a implantação de iluminarias em três portes de iluminação pública na 

mesma. Requerimento de Nº048/2021, de autoria do vereador Mauro Leite, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal, que através da Secretaria responsável sejam realizados serviços de raspagem, 

empiçarramento e tubulação nas vicinais que liga as seguintes comunidades: Patauateua, saudade 

a Cachoerinha; Cocal, Bandeira Branca a Catarina; Paricá a Cachoeira e Catariana a Paricá. Uma 

vez que, com a falta de manutenção as referidas vicinais encontram-se com difícil acesso, assim 

como também necessita de serviços de tubulação. Requerimento de Nº051/2021, de autoria do 

vereador Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da Secretaria 

competente sejam realizados serviços de pavimentação asfáltica com drenagem e meios fios nas 

vias públicas de Itaboca na Comunidade Santo Antônio, assim como também seja implantada 

uma academia ao ar livre na mesma, com o intuito de oferecer melhor qualidade de vida aos 

moradores da comunidade. Requerimento de Nº052/2021, de autoria do vereador Francisco 

Rafael Araújo, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da Secretaria competente sejam 
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realizados serviços de manutenção nas vias pública pavimentadas das comunidades de 

Pernambuco e Jundiai, sendo estes com reparos nos meios fios das mesmas. Sendo estes 

aprovados por unanimidades. 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 18 de agosto de 2021. 

 


