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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

SEGUNDO PERÍODO DO SEGUNDO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia dezessete de agosto 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; 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 e, justificou a ausência do vereador Francisco Rafael Araújo Bahia. Em seguida 

foi procedida a leitura das atas das sessões anteriores, sendo as mesmas aprovadas sem 

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

usar a tribuna o vereador Nestor Costa expressou-se agradecendo a Deus, destacou os 

serviços realizados bem como serviços de iluminação pública, um poço com a 

construção do sistema de abastecimento de água em Itapera, e serviços de raspagem e 

terraplagem em toda região, agradeceu ao Prefeito, ao Sr. Feitosa e ao Secretario de obas 

que juntamente com o vereador se disponibilizaram para realização dos serviços. O 

vereador Gilmar pantoja informou ao líder do governo para que leve ao Prefeito que as 

iluminarias públicas na comunidade de Serraria estão todas apagadas. A vereadora 

Selma Pereira iniciou agradecendo ao Prefeito pelo beneficio do poço com a construção 

do sistema de abastecimento de água aos ribeirinhos no Município, disse estar feliz 

juntamente com o vereador Valdineio por estes benefícios que os ribeirinhos 

precisavam. O vereador Mauro Leite falou sobre as eleições, frisou a situação do Brasil 

anteriormente e destacou seu apoio e de seus familiares ao atual presidente Sr. Jair 

Messias Bolsonaro, em seguida solicitou providencias em relação ao sistema de água de 

Patauateua relatando a situação das pessoas na Vila, por fim, falou sobre os buracos 

existentes em Cachoeirinha relatando que seria viável tapar antes que chegue o período 

chuvoso para não prejudicar os moradores, agradeceu ao Presidente da Casa e todos da 

Casa, e destacou o trabalho no Cumaru. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente usou a 

tribuna para se pronunciar, convidou a todos para após a sessão juntos visitar a obra da 

nova Câmara Municipal, após, parabenizou o Prefeito pela compra do aparelho de 

decibelímetro para verificar níveis de pressão sonora com intuito de controlar o volume 

sonoro estabelecido pela Lei no município, em seguida, destacou uma denuncia que 

recebeu em relação a um médico plantonista do hospital municipal, o qual fez a 

fiscalização e ao constatar que a denúncia foi verídica entrou em contato com o 
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Secretário de saúde que imediatamente demitiu o referido médico, parabenizou o 

referido Secretário Sr. Celso Leite agradecendo juntamente com o Diretor do hospital Sr. 

Hernandes pela atitude e excelente trabalho. O vereador Valdineio Cerqueira 

complementou a fala do vereador Mauro em relação ao sistema de água de Patauateua, 

em seguida, parabenizou o Presidente da Casa pela atitude, agradeceu também ao Sr. 

Hernandes pela atuação como diretor do hospital e ressaltou que o vereador tem direito 

de cobrar melhorias. Ao se pronunciar o vereador Dacivaldo Ferreira complementou a 

fala dos demais vereadores, também parabenizou o Presidente da Casa pela atitude, em 

seguida, relatou uma conversa com o Secretário de obras, o qual explicou algumas 

situações ocorridas ressaltando que não faz politica na secretária e sim gestão e que esta 

a disposição de todos, por fim, destacou seu apoio ao atual presidente Sr. Jair Messias 

Bolsonaro, ao Governador Helder Barbalho, ao Deputado Federal Hélio Leite e para 

Deputada Estadual Sra. Paula Titan. Passando-se para ordem do dia, constou em pauta 

as seguintes proposições: Requerimento de Nº042/2022, de autoria do vereador Mauro 

Leite, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através do órgão competente sejam 

implantadas luminárias em dois novos pontos de iluminação públicas na PA 420 nas 

proximidades da Vila Patauateua especificamente em frente à residência do Sr. 

Joãozinho e do Sr. Thiago Trindade. Uma vez que existe baixa tensão, mais que até o 

momento não foram colocadas luminárias públicas. Requerimento de Nº043/2022, de 

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

conclusão dos serviços realizados no cemitério da Vila Pernambuco. Haja vista 

que, foi realizado a construção do muro mais falta ser feito o acabamento em 

reboco, assim como também, a construção da capela e, implantação de 

iluminação pública no mesmo. Requerimento de Nº044/2022, de autoria do 

vereador João Charles Oliveira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que, que possa ser 

analisada as possibilidades de reativar as atividades no Espaço Cultural, bem como 

implantação de restaurantes, lanchonetes, espaços para lazer e restauração nas áreas de 

banhistas.  Requerimento de Nº045/2022, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a empresa Equatorial para que 

seja feita a retirada de dez portes na vicinal de Pitimandeua. Uma vez que, estão no 

meio da via ocasionando vários acidentes e dificultando o trafego no local. 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 17 de agosto de 2022. 

 


