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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

SEGUNDO PERÍODO DO SEGUNDO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia dez de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 10h00min, 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 procedida a leitura das 

atas das sessões anteriores, sendo as mesmas aprovadas sem alterações. Após a leitura 

dos expedientes a palavra foi franqueada. Ao usar a palavra o Sr. Presidente, ressaltou 

sobre o primeiro período e flexibilização na Lei do silencio aprovada relatando que está 

trazendo um bom resultado, agradeceu o Prefeito por atender sua solicitação na 

abertura do Ramal que dá acesso a residência da Sra. Morena informando que o serviço 

foi realizado de acordo com autorização dos proprietários. O vereador Francisco Rafael 

Araújo destacou o círio em Jundiaí e agradeceu ao prefeito pelos serviços de 

terraplenagem realizados em sua comunidade parabenizando o mesmo. O vereador 

Valdineio Cerqueira solicitou ao líder do governo que leve ao Prefeito para que seja 

concluído o serviço de melhorias iniciado na PA 460 que da acesso a Vila Pernambuco. 

O vereador Gilmar Pantoja, fez perguntas de como pode interceder junto ao Governo 

do Estado para averiguar de imediato a situação da ponte sob o igarapé Apeú que corre 

risco de ceder, em seguida, agradeceu o prefeito por atender suas solicitações. O 

vereador Nestor Costa falou sobre os serviços que estão sendo realizados em sua região 

agradeceu o Prefeito por estar atendendo suas solicitações, assim como também o Sr. 

Feitosa e o Secretario de obras, frisando o trabalho e respeito entre os mesmos na 

execução dos serviços, destacando também os operadores de máquinas e disse que 

assim que o serviço for concluído reforçará seus agradecimentos. O vereador Everaldo 

Pimentel fez cobranças em relação ao secretário de obras, relatando um ocorrido 

referente a distribuição de piçarras em seu bairro, frisou que precisa haver respeito com 

o vereador e demonstrou-se insatisfeito com o mesmo, complementou a fala do 

vereador Nestor sobre o serviço que esta sendo realizado no Livramento, informando 

que ouve reclamações em relação a falta de experiencia do operador da patról, falou do 

trabalho do vereador e as dificuldades em relação a secretários que pretendem ser 
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candidatos, por fim, frisou sobre algumas solicitações na Casa e agradeceu o Prefeito 

pelos trabalhos de melhorias. Ao usar a palavra o vereador Mauro Leite, complementou 

a fala do vereador Everaldo em relação ao respeito com o vereador, frisou sua busca por 

melhorias traves de requerimentos e solicitações, disse que as vezes quando são 

atendidos quem ganha credibilidade é outra pessoa, falou sobre o serviço na vicinal do 

Cumaru, assim como também destacou outros serviços que o mesmo vem fiscalizando 

na sua região, fez um relato dos questionamentos que recebe da população, em seguida, 

comentou sobre o responsável pela limpeza em sua região informando que a referida 

limpeza não foi feita no ramal das viúvas, por fim, solicitou ao líder do governo que 

leve ao Prefeito que já iniciou as aulas na Escola do Cumaru mais que não há servente 

na mesma, agradeceu o presidente pela disponibilidade e os Pares pela união na Casa. 

A vereadora Selma Pereira agradeceu a todos pelas parcerias no Legislativo, fez um 

relato dos eventos que acompanhou durante o período de recesso parlamentar, em 

seguida, solicitou ao líder do governo para que seja marcada uma reunião com o 

Prefeito para que juntos busquem um entendimento entre vereadores e secretários. Ao 

se pronunciar o vereador Dacivaldo Ferreira ressaltou sobre o recesso parlamentar, 

falou de suas responsabilidades como líder do governo na Casa, frisou a necessidade de 

uma reunião com a gestão, parabenizou o vereador Nestor pela paciência na execução 

dos serviços em sua região, em seguida, falou dos serviços na vicinal do cumaru e a 

necessidade de mais um operador de máquina, salientou sobre o operador da patról e a 

importância de dar oportunidade ao mesmo, comentou sobre o serviço na vicinal de 

Itaboca que está sendo realizado através do Governo do Estado, por fim, relatou um 

ocorrido no momento em relação a falta de equipamento de proteção da equipe de 

roçarem pública ressaltando os perigos, informou que levara ao Prefeito para que sejam 

providenciados. Passando-se para ordem do dia, constou em pauta as seguintes 

proposições: Requerimento de Nº039/2022, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que viabilize através da Secretaria de Educação as 

possibilidades de implantar Escola em tempo integral nas escolas da rede Municipal do 

município, sendo estas nos polos: Patauateua; Arajó; Pernambuco; Itaboca e, na Cede de 

Inhangapi. Haja vista que, com a educação em tempo integral nossos alunos poderão 

obter um elevado conhecimento e eficiência educacional, assim como também, oferecer 

uma boa alimentação aos mesmos. Requerimento de Nº040/2022, de autoria do 

vereador Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que viabilize através 

da Secretaria competente as possibilidades de acrescentar um espaço de alimentação na 

Praça Nossa Senhora de Fátima com a implantação de barracas para as Mulheres 

Empreendedoras de Inhangapi. Requerimento de Nº041/2022, de autoria do vereador 

João Charles Oliveira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que, viabilize através do 

órgão competente para que sejam implantados portes com luminárias públicas na Rua 

Nazil Pimentel. Uma vez que a referida rua dá acesso ao SESC e sem iluminação 
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dificulta o acesso dos idosos que frequentam a instituição pelo período noturno. 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 10 de agosto de 2022. 

 

 


