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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DO SENDO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
 

No dia vinte e três 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. Não havendo expedientes para leitura a palavra foi franqueada. Ao se 

pronunciar o vereador Nestor Costa, frisou sua fala na sessão anterior a qual se referiu 

que estava faltando organização na execução dos serviços, destacou a ação do vereador 

Everaldo Pimentel em conseguir a troca de cinco lampas na Vila Livramento e disse que 

estava excelente a iluminação publica no referido local, relatou que falta concluir para 

que toda a comunidade possa ter esse benefício. O vereador Everaldo Pimentel 

agradeceu ao Presidente da Casa pela atuação na área do esporte destacando a final do 

campeonato de futebol na cidade, em seguida, se justificou o serviço de troca de 

lâmpadas citado pelo vereador Nestor, disse que foi um serviço de imediato e que vai 

ser concluído conforme o cronograma, por fim, ressaltou sobre a boa gestão Municipal e 

que sempre estará buscando e apoiando a evolução no Município. O vereador Francisco 

Rafael Araújo falou de suas solicitações e requerimentos atendidos para sua região, fez 

suas colocações em relação ao assunto citado pelo vereador Nestor. O vereador Gilmar 

Pantoja solicitou a líder do governo que leve ao Prefeito a questão do serviço que será 

realizado em Serraria para que seja reforçado que será necessário cacos de tijolos 

substituindo piçarra pelo período chuvoso que ocorre. O vereador Mauro Leite 

informou ao líder do governo que o problema da abertura da cratera na entrada da 

comunidade Zé da Preta continua e corre risco de acidentes, em seguida, falou sobre a 

questão da volta as aulas presenciais e que precisa de esclarecimentos e informações da 

Secretaria de educação, também falou sobre a situação da Escola em Patauateua que não 

possui central de ar nas classes e, também a questão de limpeza na vila em relação ao 

acabamento que estão demorando a concluir. A vereadora Selma Pereira, também falou 
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de suas preocupações nas comunidades, disse ser uma cobrança diária, em seguida, 

solicitou apoio e colaboração de todos em relação a um evento beneficente em prol da 

Sra. Ane. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente ressaltou que a Secretaria de Saúde esta 

acompanhando a Sra. Ane e se colocou a disposição para contribuir. O vereador 

Valdineio Cerqueira, falou da situação das estradas que dá acesso a sua região, falou 

também sobre a situação do porto de Pernambuco, complementou a fala do vereador 

Mauro Leite sobre a volta as aulas presenciais e salientou sobre as demandas das 

comunidades. O vereador Dacivaldo Ferreira falou sobre a realização de serviços nas 

estradas e as interferências nos mesmos com o período chuvoso, relatou as 

programações da gestão para elaboração dos trabalhos destacando a parceria do 

deputado federal Hélio Leite, por fim, destacou seu apoio a Sra. Paula Titan. Passando-

se para ordem do dia, constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento de 

Nº010/2022, de autoria do vereador Mauro Leite, solicitando ao Prefeito Municipal, que 

estude as possibilidades junto ao órgão competente para que seja construída uma nova 

ponte sob o igarapé Patauateua que liga a referida comunidade à Vila Saudade. Uma 

vez que a ponte existente no local encontra-se deteriora dificultando o acesso de uma 

comunidade para outra. Requerimento de Nº011/2022, de autoria do vereador Mauro 

Leite, solicitando ao Prefeito Municipal, que estude as possibilidades junto ao órgão 

competente para que seja construída uma nova ponte sob o igarapé Patauateua que liga 

Patauateua a Comunidade Catarina. Haja vista que, a ponte existente no local encontra-

se deteriora dificultando o acesso de uma comunidade para outra. Requerimento de 

Nº012/2022, de autoria do vereador Valdineio Cerqueira, solicitando ao Prefeito 

Municipal, que possa interceder ao Governo do Estado do Pará, através da Secretaria de 

Estado de Transporte SETRTAN-PA, analise as possibilidades de construir uma ponte 

em concreto sob o igarapé Apeú na PA 460 que liga Inhangapi a Vila Pernambuco, a 

qual encontra-se deteriorada. Uma vez que, a ponte existente foi construída de madeira 

e com o fluxo de carretas e outros transportes pesados a mesma apresenta problemas e 

pode vim ocasionar acidentes.  Requerimento de Nº013/2022, de autoria do vereador 

Valdineio Cerqueira, solicitando ao Prefeito Municipal, que através da Secretaria de 

obras sejam realizados serviços de melhorias na Rua Principal da Vila de Pernambuco 

no perímetro do final do asfalto até a Serraria Mapará, se possível com pavimentação 

asfáltica. Uma vez que, a referida encontra-se em péssimo estado dificultando o tráfego 

no local. Requerimento de Nº014/2022, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, 

solicitando ao Prefeito Municipal, que interceda ao Governo do Estado do Pará, através 

da Secretaria de Estado de Transporte SETRAN, para que seja construído acostamento 

com ciclovia em toda extensão da PA 136 que liga Inhangapi a Castanhal. Haja vista 

que, existe diariamente pessoas praticando ciclismo nesse perímetro e com a falta de 

acostamento na referida PA a um grande risco de ocorrer acidentes. Sendo estes lidos e 

provados por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar a sessão foi encerrada. Do 
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que, para constar foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme será assinada. 

Câmara Municipal de Inhangapi, em 23 de fevereiro de 2022. 

 

__________________________________ 

João Charles Oliveira da Costa 

Presidente 

 

 

 

___________________________________ 

Selma Maria Pereira da Costa 

1º Secretaria 

 

 

 

___________________________________ 

Mauro Leite Pequeno 

2º Secretario 

 

 

__________________________________ 

Dacivaldo Ferreira dos Santos 

Vereador 

 

 

__________________________________ 

Everaldo Pimentel Pantoja 

Vereador 

 

 

__________________________________ 

Francisco Rafael Araújo Bahia 

Vereador 

 

 

__________________________________ 

Gilmar Pantoja Gomes 

Vereador 
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__________________________________ 

Nestor Costa da Cruz 

Vereador 

 

__________________________________ 

Valdineio Araújo Cerqueira 

Vereador 


