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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

PRIMEIRO PERÍODO DO SEGUNDO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia dezesseis de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 das atas das sessões anteriores, sendo as mesmas aprovadas sem 

alterações. Após a leitura dos expedientes recebidos a palavra foi franqueada. Ao usar a 

palavra o vereador Gilmar Pantoja solicitou ao líder do governo que leve ao Prefeito 

sobre cinco pontos críticos existentes na comunidade Serraria, assim como também, 

solicitou a conclusão do serviço na iluminação pública em sua região. O vereador 

Mauro Leite também informou ao líder do governo os pontos críticos na estrada do 

Maracanã ao Cumaru, assim como também em toda extensão da referida vicinal 

necessita de melhorias. O vereador Nestor Costa parabenizou o vereador Dacivaldo 

pela conquista de sua filhar passar no vestibular, em seguida, falou sobre os trabalhos 

não concluídos, disse que precisa ser feito um cronograma de trabalho, ressaltando 

sobre a estrada do livramento e Itapera assim como também a situação de iluminação 

pública em sua região. O vereador Valdineio Cerqueira complementou a fala do 

vereador Nestor sobre o cronograma para realização de serviços no Município, disse 

que o papel do vereador é cobrar por melhorias e que precisa de mais organização nos 

trabalhos realizados para que sejam iniciados e concluídos em cada região. O vereador 

Francisco Rafael Araújo, também falou dos serviços inacabados, informou a situação da 

rua do INCRA em Pernambuco disse que se encontra toda no escuro e, que a vila Bacuri 

necessita de serviços de limpeza, por fim, frisou a situação da educação pública em sua 

região. O vereador Dacivaldo Ferreira, informou que leva todas as solicitações dos 

vereadores ao Prefeito, fez um relato de como funciona o cronograma de trabalho 

explicando que existem prioridades e situações de extrema urgência e esclareceu os 

assuntos citados pelos Pares. O vereador Everaldo Pimentel, disse estar feliz com a 

evolução do Município agradecendo o Prefeito pelos trabalhos e, ressaltou o serviço de 

iluminação na comunidade Livramento para um evento que havia ocorrido. Passando-
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se para ordem do dia, constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento de 

Nº001/2022, de autoria do vereador João Charles Oliveira, solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal, que este determine junto a secretaria competente para que seja implantada 

uma parada de ônibus entre as ruas Alexandre Laudegario da Cruz e Travessa Benedito 

Miguel de Souza. Requerimento de Nº002/2022, de autoria do vereador Dacivaldo 

Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que seja feito um projeto solicitando ao 

Governador do Estado do Pará Sr. Helder Barbalho, que dentro das possibilidades 

possa beneficiar o Município com 21 Km de asfalto para atender as vicinais que ligam 

as Comunidades Quilombolas de Petimandeua e Itaboca á PA 136. Visto que, as 

comunidades Quilombolas de Petimandeua e Itaboca, são comunidades tradicionais 

com potenciais turístico, pecuária e agricultura e, necessitam que o Estado ofereça 

investimentos para melhor qualidade de vida dos moradores que ao se beneficiar com 

pavimentação asfáltica estas comunidades iram crescer e se desenvolver. Requerimento 

de Nº003/2022, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal que possa interceder através do Governo do Estado do Pará, as 

possibilidades de construir uma ponte em concreto sob o igarapé Galho Grande na 

vicinal que liga a Comunidade Quilombola de Petimandeua á PA 136. Uma vez que, 

com a chegada o inverno amazônico as fortes chuvas desgastam todo material aplicado 

no perímetro citado, ocasionando um deslizamento de terra arrastando toda lama para 

o igarapé galho grande causando danos ambientais e impossibilitando a transição no 

local. Requerimento de Nº004/2022, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que estude as possibilidades de criar a Defesa Civil 

no Município de Inhangapi, visando atender as necessidades dos munícipes. Tendo em 

vista que, o Município é banhado pelo rio Inhangapi e Guamá onde residem dezenas de 

ribeirinhos em situação de vulnerabilidade, sendo necessário o acompanhamento 

técnico da defesa civil. Requerimento de Nº005/2022, de autoria do vereador Francisco 

Rafael Araújo, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que através da Secretaria de obras 

sejam realizados serviços de pavimentação asfáltica na primeira rua da comunidade 

Jundiai que da acesso a praça, assim como também na Travessa Jacarequara. 

Requerimento de Nº006/2022, de autoria do vereador Francisco Rafael Araújo, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que através da Secretaria competente sejam 

realizados serviços de substituição de iluminarias nos portes de iluminação pública da 

Vila Jundiai, por lâmpadas de led. Haja vista que, com as constantes oscilações na rede 

de energia elétrica as lâmpadas de led tem mais resistência. Requerimento de 

Nº007/2022, de autoria do vereador Mauro Leite, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal 

que possa interceder ao Governo do Estado do Pará através do SETRAN (Secretaria de 

Estado de Transporte) as possibilidades de construir uma ponte em concreto sob o 

igarapé Patauateua na PA 420. Uma vez que, a ponte existente no referido local é de 

madeira e com o passar do tempo a mesma encontra-se deteriorada e com difícil acesso 
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as comunidades que são interligadas pela mesma.  Requerimento de Nº008/2022, de 

autoria do vereador Mauro Leite, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que possa 

interceder ao Governo do Estado do Pará através do SETRAN (Secretaria de Estado de 

Transporte) as possibilidades de realizar serviços de pavimentação asfáltica em toda 

extensão da PA 420 que liga a cidade de Inhangapi a Comunidade de Patauateua até à 

Vila três de outubro.  Requerimento de Nº009/2022, de autoria do vereador Mauro 

Leite, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal a implantação de um micro sistema de água 

potável na comunidade Saudade para atender dez famílias. Uma vez que, o sistema 

existente na comunidade não tem capacidade para atender a todos, com isto as referidas 

famílias não usufruem deste benefício. Sendo estes lidos e aprovados por unanimidade. 

Não havendo mais matéria para deliberar o Sr. Presidente agradeceu pela participação 

de todos e encerrou a sessão. Do que, para constar foi lavrada a presente ata, que lida e 

achada conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, em 16 de fevereiro de 

2022. 

 

 


