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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DO SENGUNDO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia trinta 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; 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 com 

alteração. Após, não havendo expediente para leitura a palavra foi franqueada. Ao 

usar a palavra o vereador Gilmar Pantoja agradeceu o Prefeito por atender seu 

pedido e solucionar o problema da bomba do sistema de água de Serraria, 

agradeceu também o Secretário de Obras por atender seus pedidos. O vereador 

Nestor Costa agradeceu o prefeito pelo empenho em conquistar benefício para o 

Município, buscando recursos através de representantes independentemente de 

partido político, por fim, fez um relato de uma conversa com o político Sr. Antônio 

Doido e as questões que o mesmo ressaltou na reunião. O vereador Francisco Rafael 

Araújo, ressaltou a entrega de uma pá carregadeira para o Município parabenizando 

o Prefeito por buscar essa melhoria através do Senador Paulo Rocha, e parabenizou 

o vereador Nestor Costa pela iniciativa de junto ao Sr. Antônio Doido ir ao SETRAN 

em busca de pavimentação asfáltica para PA 420, por fim, falou da importância da 

aliança política com o Deputado Federal Hélio Leite. O vereador Everaldo Pimentel, 

agradeceu o empenho do prefeito frisando também a conquista da Pá carregadeira 

através do Senador Paulo Rocha, em seguida, solicitou ao líder do governo que leve 

ao Secretário de obras a situação da obra na vicinal da Comunidade Carirú que com 

as fortes chuvas causou danos a tubulação da mesma, assim como também solicita 

limpeza na caixa d’água da comunidade Catarina e a situação de uma rua no 

Castanhalzinho, por fim, parabenizou o vereador Nestor Costa pela iniciativa e a 

todos pelas parcerias. O vereador Valdineio Cerqueira, também falou da entrega da 

Pá Carregadeira, frisando o Senador Paulo Rocha que teve um numero de votos 

significativo no Município, também falou sobre as PA e uma conversa com o 

Prefeito sobre o empenho do mesmo para serviços na mesma, em seguida, 

agradeceu a gestão pela oportunidade na ação social em Pernambuco sobre 
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documentações, por fim, falou da cratera que se abriu próximo a residência do 

Delegado Paulo Henrique na comunidade Paraibano. A vereadora Selma Pereira, 

falou das movimentações em ano político, frisou seu apoio ao Deputado Federal 

Hélio Leite que contribui muito com o Município, e a Sra. Paula Titan que realiza 

um excelente trabalho, por fim, frisou a entrega da Pá carregadeira e o 

reconhecimento do Senador Paulo Rocha. O vereador Mauro Leite, falou sobre a 

situação da água na Comunidade Cachoeirinha, frisou a tentativa do prefeito em 

solucionar o problema do referido sistema, mais ressaltou que trata-se de condtruir 

um novo sistema para que possa suprir as necessidades da Comunidade, falou 

também sobre a ponte que da acesso a vila Catarina e as cobranças da população, 

por fim, demonstrou-se grato pelo sistema de água de Patauateua, também pela 

conquista da Pá carregadeira para o Município e salientou sobre a aquisição de 

serviços de pavimentação asfáltica para PA 420. O vereador Dacivaldo Ferreira 

informou a todos que o início das aulas presencias do Município será dia quatro de 

abril, falou também da situação das escolas que estavam desativadas relatando que 

serão abertas as matriculas e fez um relato de como funcionarão as mesmas, em 

seguida, frisou que os benefícios alcançados para o Município, bem como a máquina 

Pá carregadeira através do Senador Paulo Rocha, é fruto de muita dedicação do 

Prefeito que vem se empenhando para a evolução do Município, falou da 

importância de apoiar políticos que contribuem com o Município, por fim, falou 

sobre o período chuvoso e maneira que a equipe da secretaria de obras vem se 

destacando para resolver as situações causadas pela chuva. Ao retomar a palavra o 

Sr. Presidente ressaltou sobre a situação das vicinais no Município frisando que a 

secretaria de obras está tentando resolver as situações, falou das críticas que o 

político recebe e destacou a liderança do Prefeito no Município, por fim, agradeceu 

aos Pares pela parceria e disponibilidade de acompanhar o mesmo. Passando-se 

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

Nº018/2022, de autoria do vereador Valdineio Cerqueira, solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal, que estudes as possibilidades implantar uma academia ao ar livre e um 

parque infantil na Vila Pernambuco, com a finalidade de incentivar a prática de 

exercício físico, assim como também oferecer melhor qualidade de vida aos 

moradores da mesma. Requerimento de Nº019/2022 de autoria do vereador Mauro 

Leite, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, a construção de uno novo Sistema de 

distribuição de água potável na Vila Cachoeirinha, com a implantação de uma caixa 

d’agua de 20 mil litros, para beneficiar 59 famílias que residem na referida 

comunidade. Uma vez que, o sistema de água existente não supre as necessidades 

de todos e há mal cheiro na água, com isto a maioria das pessoas não estão 

ingerindo a água do referido sistema. Requerimento de Nº020/2022, de autoria do 

vereador Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da 
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Secretaria de Obras sejam realizados serviços de tubulação no Ramal do Sr. Codoca 

localizado no KM 09, o qual dá acesso da PA 136 á Comunidade Boa Esperança. 

Requerimento de Nº021/2022, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que estude as possibilidades de construir uma 

escola e um ginásio poliesportivo na Comunidade de Itaboca, uma vez que a 

referida comunidade tornou-se Polo da região. Sendo estes lidos e aprovados por 

unanimidade. 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 30 de março de 2022.  

 

 


