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ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINARIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DO SENGUNDO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia vinte e cinco de maio 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; Mauro Leite Pequeno, 2º Secretario; Dacivaldo 

Ferreira dos Santos; Everaldo Pimentel Pantoja; Francisco Rafael Araújo Bahia; 

Gilmar Pantoja Gomes e Valdineio Araújo Cerqueira. Prosseguida a chamada 

havendo numero legal o Sr. Presidente na forma regimental convidou e vereador 

Everaldo Pimentel para compor a Mesa Diretora declarando aberta a presente 

reunião e, justificou a ausência da vereadora Selma Pereira e do vereador Nestor 

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

anterior, sendo a mesma aprovada com alteração. Após a leitura do expediente a 

palavra foi franqueada.  Ao usar a palavra o vereador Francisco Rafael agradeceu a 

Deus a oportunidade de estar presente novamente na sessão frisando que aguardara 

a ordem do dia para defender seu requerimento. O vereador Gilmar Pantoja 

também demonstrou-se agradecido por estar presente e pela oportunidade de 

buscar melhorias para sua região. O vereador Mauro Leite usou a tribuna para se 

pronunciar relatando a situação da  PA 420 que dá acesso a  Vila de Patauateua 

frisando o esforço do poder público para melhorar mais que a chuva interrompe, em 

seguida, salientou sobre a parceria do Executivo com Legislativo, parabenizou o 

Prefeito, a Secretária de Assistência Social Lídia Piedade e a todos envolvidos no 1º 

casamento Comunitário, ressaltando que foi um evento maravilho, o qual sua filha 

participou, por fim, relatou seu apoio ao Deputado Federal Hélio Leite que vem se 

destacando e contribuindo com o Município. O vereador Valdineio Cerqueira, fez 

comentários sobre a situação da PA 160 que da acesso a sua região também frisando 

o excesso de chuva, parabenizou os trabalhos dos vereadores que são poucos 

divulgados mais que todos venham se empenhando em busca de melhorias junto ao 

Executivo e quem em breve muitos trabalhos serão realizados, em seguida, 

parabenizou o Prefeito pelo evento do 1º casamento comunitário traves da Secretaria 

de Assistência social e agradeceu também o Presidente da Casa pelo apoio. O 

vereador Dacivaldo Ferreira complementou a fala dosa demais em relação ao 1º 

casamento comunitário, ressaltando a grandeza do referido evento e parabenizou 

todos os envolvidos, em seguida, também comentou sobre a situação das estradas 

que o período chuvoso vem causando e os desafios que a secretaria de obras vem 
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enfrentando para amenizar os problemas, falou das perseguições políticas que o 

mesmo sofre, por fim, destacou a pré-candidata Paula Titan e a parceria do Prefeito 

Municipal. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente usou a tribuna destacando também 

o casamento comunitário, frisando a fala do prefeito no referido evento, o qual 

prestou elogios a Câmara Municipal pelo compromisso e união, destacou também a 

contribuição do Deputado Federal Hélio Leite com o Município e, também o 

Deputado Tiago Araújo, falou sobre a importância da eleição defendendo as famílias 

Brasileiras, por fim, sugeriu aos Pares que seja feita uma homenagem a religiosos 

que contribuem com as comunidades.  Passando-se para Ordem do dia, constou em 

pauta as seguintes proposições: Requerimento de Nº033/2022, de autoria do 

vereador Valdineio Cerqueira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que estudes as 

possibilidades de construir uma Creche na Vila de Pernambuco, para que as crianças 

da comunidade possam ser assistidas. Requerimento de Nº034/2022, de autoria do 

vereador Francisco Rafael Araújo, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através 

do órgão competente seja construído um novo sistema de distribuição de água na 

Comunidade de Bacuri, para que todas as famílias possam receber esse benefício 

com água de qualidade e ideal para seu consumo. Uma vez que, com o crescimento 

da população, o sistema existente não está apito para atender toda demanda da 

referida comunidade. Requerimento de Nº035/2022, de autoria do vereador 

Everaldo Pimentel, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da Secretaria 

de obras seja implantado redutor de velocidade (lombada) nas seguintes vias 

públicas: na Rua Professor Encanação, no perímetro entre a Travessa São Vicente e 

Heráclito Ferreira Gonsalves; na Rua Heráclito Ferreira Gonsalves próximo a 

residência da Sra. Ângela e, na Rua Antônio Plácido da Gama, próximo ao Mercantil 

Casa Andrade. Com a finalidade de reduzir riscos de acidentes nos referidos locais. 

Sendo estes aprovados por unanimidade. Projeto de Lei Nº001/2022, de iniciativa 

do Poder Legislativo e autoria do vereador João Charles Oliveira, que dispõe sobre a 

Denominação de Logradouro Público Localizado na Zona Urbana no Município de 

Inhangapi, sendo este denominado em Alameda Izidorio Castro de Souza, no bairro 

Vila Nova. Inicialmente foi votado e aprovado o parecer técnico da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, em seguida, passou-se a votação do supracitado 

projeto, sendo este aprovado 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 25 de 

maio de 2022.  

 


