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ATA DA DÉCIMA 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 quatro de novembro 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 lido um texto bíblico e 

procedida a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada sem alteração. 

Não havendo expediente para leitura a palavra foi franqueada. Ao usar a palavra o 

vereador Nestor Costa fez perguntas aos Pares se foi autorizado o uso de imagem dos 

mesmos no outdoor exposto na entrada da cidade, falou que não autorizou o uso de sua 

imagem e solicitou ao Presidente que através da assessoria jurídica da Casa seja 

tomadas as devidas providencias em relação ao fato, ressaltando que trata-se de um 

crime. O Presidente ressaltou sobre uma reunião que houve com o SINTEPP e todas as 

questões citadas e de que forma as providencias serão tomadas, em seguida frisou um 

evento evangélico realizado pelo mesmo. O vereador Gilmar Pantoja afirmou está de 

acordo com o vereador Nestor Costa para que o jurídico seja acionado para tomar 

providencias. O vereador Mauro Leite, agradeceu a Igreja Assembleia de Deus campo 

de Patauateua e o Pastor Isaias Ribeiro pelo evento ocorrido na Comunidade, falou 

sobre os eventos realizados pelo mesmo e disse que optou por não postar nas redes 

sociais, em seguida complementou a fala do vereador Nestor em relação ao outdoor na 

entrada da cidade. O vereador Francisco Rafael Bahia também fez comentários sobre o 

outdoor, em seguida parabenizou o Sr. Presidente e ao vereador Mauro Leite pelos 

eventos evangélicos realizados pelos mesmos. O vereador Valdineio Cerqueira, relatou 

que está a disposição para conversas sobre o Projeto votado e aprovado em relação aos 

professores, frisou que ouve uma reunião com os mesmos e que segundo informações 

haviam entendido, demonstrou sua tristeza salientando que se trata de uma classe 

educadora que merece respeito mais que a exibição do referido outdoor foi uma atitude 

desrespeitosa, disse está de acordo que seja acionada a assessoria jurídica para que a 

resposta seja dada. O vereador Everaldo Pimentel também parabenizou os vereadores 

pelos eventos evangélicos. O vereador Dacivaldo Ferreira usou a tribuna fez 

comentários sobre o outdoor relatando que as providencias estão sendo tomadas de 
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forma correta, frisou seu respeito pela categoria de Professores mais que todas 

categorias precisam de atenção, para que uma não seja mais favorecida que a outra, em 

seguida, agradeceu o Prefeito e todos os Secretários Municipais e servidores pelo 

empenho nos trabalhos, agradeceu também a todos que estiveram presente 

prestigiando o Círio de Nossa Senhora de Nazaré em Petimandeua, após, relatou que 

recebeu pessoas em sua residência com reclamações referente a água de Petimandeua, e 

fez uma denuncia para que o Poder Executivo através do órgão competente possa 

realizar essa fiscalização no sistema de distribuição de água  do Petimandeua se está 

tendo o uso indevido da água em piscina e irrigação de plantio devido as diversas 

reclamações de falta de água na comunidade para que sejam tomados providencias. 

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

Requerimento de Nº 68/2021, de autoria do vereador Valdineio Cerqueira, solicitando 

ao Sr. Prefeito Municipal, que viabilize junto ao Governo do Estado Do Pará, para que a 

Secretaria de Estado de Transporte (SETRAN) possa realizar serviços de pavimentação 

asfáltica em toda extensão da PA 460 que dá acesso a PA 140 de Bujaru-PA, para que 

possa melhorar a vida dos usuários da referida Rodovia. Requerimento de Nº 69/2021, 

de autoria do vereador Valdineio Cerqueira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que 

interceda junto ao Governo do Estado Do Pará, para que a Secretaria de Estado de 

Transporte (SETAN), possa estadualizar a estrada que liga a Vila de Pernambuco à BR 

316 que passa pelas Vilas de Trindade, São João da Cabeceira e Itaqui, para que o 

Estado possa realizar serviços de manutenção na mesma. Uma Vez que a referida Via 

passa por três Municípios diferentes e alguns não conseguem realizar os trabalhos 

necessários na estrada ficando a mesma em péssimas condições para o trafego da 

população.  Requerimento de Nº 70/2021, de autoria do vereador Valdineio Cerqueira, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da secretaria de obras sejam 

realizados serviços de terraplanagem e aterramento nos Ramais de ST e de Boa Vista, 

visando melhorias e prevenção para o período de inverno que se aproxima. 

Requerimento de Nº 71/2021, de autoria do vereador Everaldo Pimentel, solicitando ao 

Sr. Prefeito Municipal, que através da secretaria de obras sejam realizados serviços de 

pavimentação asfáltica com drenagem e meios fios em toda extensão da Alameda 

Almerinda Pantoja no Bairro Vila Nova Inhangapi – PA. Requerimento verbal de 

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

através do órgão responsável seja enviada uma equipe para fazer verificação em todo 

sistema hidráulico de água do Petimandeua para averiguar se a pontos de vazamentos 

na tubulação e o funcionamento da bomba d’água, assim como também, verificar se a 

água do referido sistema estar sendo usada para irrigação de plantios. Uma vez que, a 

capacidade da caixa d’água do sistema é de 20.000 (mil) litros e existe uma falta de água 

constante na Vila causando transtorno para os moradores da mesma. Sendo estes 

aprovados por unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo Nº: 008 de 23 de novembro 
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de 2021, de autoria do vereador Nestor Costa da Cruz, dispõe sobre a Denominação da 

Vicinal Nossa Senhora do Livramento, no Município de Inhangapi – PA. Projeto de Lei 

do Legislativo Nº: 009 de 23 de novembro de 2021, de autoria do vereador Nestor Costa 

da Cruz, que dispõe sobre a Denominação da Vicinal Carirú no Município de Inhangapi 

– PA. Sendo estes lidos e encaminhados para a comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final para devida análise e parecer técnico. Não havendo nada mais a tratar 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 24 de novembro de 2021. 


