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ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DO SENGUNDO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia vinte e sete de abril 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 sem alteração. Após, não havendo expedientes para leitura a 

palavra foi franqueada. Inicialmente o Sr. Presidente informou aos Pares como esta o 

funcionamento da Ong Noolhar, disse que buscou a instituição e fez um relato do 

que foi repassado ao mesmo. O vereador Gilmar Pantoja agradeceu ao Presidente 

pela informação, em seguida, fez comentários sobre a situação dos Ramais Vicinais e 

da PA 460 que dá acesso as comunidades de sua região, por fim, relatou que foi 

procurado por moradores da comunidade Carirú, que solicitaram um redutor de 

velocidade em frente ao posto de saúde da referida comunidade para evitar 

acidentes no local. O vereador Nestor Costa, também frisou a situação dos Ramais 

Vicinais do Município ressaltando que precisa ser feito serviços de urgência em 

alguns pontos que estão intrafegáveis, solicitou ao Lider do Governo que leve ao 

Prefeito essas situações. O vereador Everaldo Pimentel complementou a fala do 

vereador Nestor, disse que esteve com o Prefeito informando a situação da vicinal 

do Livramento, na oportunidade o mesmo lhe repassou o projeto para realização de 

serviços nas vicinais no período do verão, mas frisou que serão realizados serviços 

emergenciais nos pontos necessários, em seguida, agradeceu ao Presidente pela 

parceria com o Pares no Legislativo. O vereador Valdineio Cerqueira também 

complementou a fala do vereador Nestor frisando que realmente esta complicada a 

situação das estradas, relatou que na sua comunidade também existe grande 

cobrança da população e que está buscando resolver a questão, frisou que há 

planejamento para as vicinais no verão, mas que alguns pontos precisam ser 

realizados serviços de emergência. O vereador Dacivaldo Ferreira complementou a 

fala dos Pares sobre o situação das vicinais, bem como as estradas de sua região 

assim como também um problema na cabeceira da ponte de Petimandeua, frisou 
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que ouve serviços de melhorias nas vicinais mais que o período chuvoso esta sendo 

complexo e que vem se estendendo desde de novembro do ano anterior, disse que 

buscara o Secretario de Obras para repassar as solicitações, falou também sobre o 

problema na PA 136 nas proximidades da empresa Mafrinorte que quando chove 

bastante os veículos de pequenos portes  não conseguem passar, por fim, fez seus 

agradecimentos ao Secretario de Saúde por todo apoio e dedicação. Passando-se 

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

Nº029/2022, de autoria do vereador Everaldo Pimentel, solicitando ao sr. Prefeito 

Municipal, que através do órgão competente seja implantado uma lombada (quebra 

mola) na Avenida Ernane Lameira, próximo ao deposito de bebidas do Sr. Rogério, 

com intuito de reduzir riscos de acidentes no referido local. Requerimento de 

Nº028/2022, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal, para que o mesmo providencie juntamente com Órgão competente a 

viabilidade de implantação em nosso município de um Centro Regional de controle 

de zoonoses, afim de, retirar das ruas animais abandonados e em situação de maus 

tratos. 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 27 

de abril de 2022.  

 


