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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DO SENGUNDO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

✓ No dia nove de março 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; 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 Gilmar 

Pantoja. Em seguida foi lido um texto bíblico e procedida a leitura da ata da sessão 

anterior, sendo a mesma aprovada sem alteração. Após a leitura dos expedientes 

recebidos a palavra foi franqueada. Ao se pronunciar o vereador Everaldo Pimentel 

agradeceu ao Prefeito pela realização dos serviços de troca de lâmpadas normais 

para lâmpadas de led na iluminação pública da rua Antônio Plácido, assim como 

também o serviço de pavimentação com bloquete na Alameda São Pedro, disse estar 

feliz com estas melhorias agradecendo o Secretário de obras e também o Presidente 

da Casa. O vereador Francisco Rafael Araújo agradeceu a Deputada Renilce 

Nicodemos pela convenio através do Governo do Estado para a compra de uma 

ambulância que irá atender as comunidades Jundiaí, Porto da Balsa e Rocinha e 

expressando sua gratidão pela Deputada que sempre esteve em parceria com o 

mesmo. O vereador Nestor Costa parabenizou as mulheres pela passagem do dia da 

mulher ressaltando as mulheres do Poder Legislativo demostrando seu respeito a 

todas. O vereador Mauro Leite usou a tribuna para se pronunciar salientando sobre 

o dia da mulher ressaltando sua mãe, sua esposa e suas filhas, em seguida, falou 

sobre a cratera na entrada da comunidade zé da Preta disse que conversou com o 

Secretario de obras e agradeceu o mesmo, falou também da situação das vicinais de 

sua região, e também sobre o retorno das aulas presencias no Município, por fim, 

ressaltou sobre a ponte de Patauateua solicitando informações sobre a questão, e 

informou que em Patauateua já existem oitos pontos de luz apagados, assim como 

também falou sobre o sistema de água de referida comunidade. O vereador 

Valdineio Cerqueira através da vereadora Selma Pereira desejou parabéns a todas as 

mulheres pelo seu dia, em seguida disse estar feliz com o serviço que esta sendo 

realizado na estrada que da acesso a sua região, falou sobre a ação do TRE que 
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ocorrerá no Município para retirada e atualização do título eleitoral, e convidou a 

todos para o encerramento da campanha da igreja em sua comunidade. A vereadora 

Selma Pereira agradeceu pelas felicitações do dia da mulher e parabenizou a todas, 

frisou o dia do dj destacando o membro da Casa Adriano Pereira, em seguida, 

ressaltou sobre o evento beneficente da Sra. Ane, por fim, ressaltou sobre os 

agradecimentos que irá realizar ao Prefeito e, agradeceu também a Deputada citada 

pelo vereador Francisco Rafael. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente também 

parabenizou a todas as mulheres, em seguida, falou dos trabalhos do Executivo 

juntamente com os vereadores frisando as quatros caçambas novas para o Município 

ressaltando a participação do Legislativo na aquisição das mesmas, relatou que em 

breve se iniciara a construção da nova Câmara Municipal e a parceria entre 

Executivo e Legislativo Municipal, destacou também a parceria do Deputado Hélio 

Leite para melhorias para o Município. O vereador Dacivaldo Ferreira também 

parabenizou a vereadora Selma Pereira e todas as mulheres do Legislativo, em 

seguida, falou sobre a volta as aulas presencias no Município, ressaltou sobre a 

situação das estradas e como está funcionando os trabalhos nesse período chuvoso, 

fez comentários sobre a ação do TRE e a importância da mesma, na sequência, 

destacou a nova ambulância para Jundiaí e as quatros caçambas novas para o 

Município, frisando a aprovação do Legislativo para a compra de duas, por fim, 

parabenizou o Presidente pela condução na Casa. Passando-se para Ordem do dia 

constou em Paula as seguintes proposições: Requerimento de Nº015/2022, de 

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

estudes as possibilidades de construir uma quadra esportiva na Comunidade de Boa 

vista, assim como também a implantação de uma academia ao ar livre e um parque 

infantil, com a finalidade de incentivar a prática de esporte na referida vila e 

oferecer melhor qualidade de vida aos moradores da mesma. Requerimento Verbal 

2022, de autoria do vereador João Charles da Costa, solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal, que analise as possibilidades de realizar serviços de empiçarramento, 

juntamente com pavimentação em bloquete na Alameda Nossa Senhora de Fátima 

no Bairro Vila Nova. Sendo estes aprovados por unanimidade. 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 09 

de março de 2022. 

 

__________________________________ 

João Charles Oliveira da Costa 

Presidente 
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___________________________________ 

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 

 

 

 

__________________________________ 

Nestor Costa da Cruz 

Vereador 

 

__________________________________ 
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Valdineio Araújo Cerqueira 

Vereador 


