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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO 

ORDINARIA, DO SEGUNDO PERÍODO DO 

SEGUNDO ANO LEGISLATIVO DA DÉCIMA 

NONA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia vinte e três de novembro 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; 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 e, justificou a ausência do 

vereador Dacivaldo Ferreira dos Santos. Em seguida foi lido um texto bíblico e 

procedida a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada sem 

alteração. Após a leitura dos expedientes a palavra foi fraqueada. Ao usar a 

palavra o vereador Gilmar Pantoja frisou a situação da estrada da vila Serraria 

disse que chegará o inverno e a situação se complicará, assim como também a PA 

460 passando a ponte sobre o rio Apeú até a vila Pernambuco, demonstrou 

preocupado pela não conclusão do poço do sistema de água de Serraria. O 

vereador Nestor Costa falou sobre os serviços realizados nas estradas vicinais, 

questionando a maneira como foi feito, disse que faltou empenho e 

conhecimento para que o serviço fosse realizado corretamente. Ao usar a tribuna 

o vereador Everaldo Pimentel iniciou demostrando sua preocupação em relação 

a situação do rio Inhangapi solicitando aos Pares que se unem em busca de uma 

solução, disse que foi procurado por ribeirinhos informando as dificuldades para 

trafegar no rio. Ao usar a palavra o Sr. Presidente questionou a maneira de 

implantação de meios fios em vias públicas no bairro vila nova, disse também 

que encaminhará um oficio a secretaria de meio ambiente, relatando ter sido 

procurado por moradores da Rua Professor Encarnação frisando a situação do 

igarapé nos fundos de suas residências buscando por ajuda, em seguida, disse 

que não admitirá atitudes de pessoas com cargos de confiança que pretendem ser 

candidatos na próxima eleição usar dos mesmos para benefício próprio e 

prejudicar o vereador, ressaltou que buscará uma maneira de transmitir as 

sessões para que todos acompanhem o trabalho do vereador e retornará a 

realizar as sessões itinerantes da Câmara municipal, por fim, agradeceu aos 

assessores e funcionários da Casa pela conquista em chegar cem por cento no 
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Portal da transparência analisado pelo TCM. Ao se pronunciar o vereador 

Valdineio Cerqueira, justificou sua ausência na sessão anterior, parabenizou o 

Presidente pela reeleição da Mesa, assim como também, por alcançar cem por 

cento as exigências no portal da transparência, falou sobre o papel do vereador, 

complementando a fala do presidente sobre a implantação dos meios fios, disse 

ser necessário fiscalizar, também falou sobre as estradas vicinais e sua 

preocupação com a chegada do inverno, relatou que em todos os serviços 

realizados o vereador pode fiscalizar e se necessário embargar caso não esteja 

feito corretamente, por fim, salientou sobre a preocupação do vereador Everaldo 

em relação ao rio Inhangapi. A vereadora Selma Pereira também falou sobre a 

falta de respeito de alguns secretários com o vereador, frisou que também não foi 

atendida a algumas solicitações, por fim, complementou a fala do vereador 

Everaldo Pimentel e, disse realmente ser preocupante a situação do rio 

Inhangapi. Ao usar a tribuna o vereador Mauro Leite também frisou a situação 

das estradas, demonstrou-se preocupado com a chegada do inverno e a situação 

que as estradas irão ficar nesse período, em seguida, destacou que em Patauateua 

existe uma vala que continua trazendo transtorno, em seguida, falou sobre a 

limpeza em sua região disse esta organizado, por fim, salientou sobre seus 

projetos já aprovados que estão sendo realizados mais que estão tirando o mérito 

do vereador e, demonstrou-se preocupado com o novo surto de infecções que 

esta havendo. Ao se pronunciar o vereador Francisco Rafael frisou que o 

vereador é representante do povo e esta na Casa para defende-los e buscar 

melhorias, em seguida, criticou a não conclusão de serviços de melhorias no 

Ramal da Rocinha e também a operação tapa buraco em Pernambuco, frisando 

que o vereador solicita e o povo cobra, por fim, parabenizou o Presidente pela 

reeleição da Mesa Diretora. Passando-se para ordem do dia, constou em pauta as 

seguintes proposições: Requerimento de nº 056/2022, de autoria do vereador 

Valdineio Cerqueira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que estude as 

possibilidades de construir um sistema de abastecimento de água com a 

escavação de um poço na comunidade Pernambuco para atender os seguintes 

órgãos: A Escola Gleba Pernambuco, o Ginásio esportivo, a UBS e o prédio do 

comando da Policia Militar, uma vez que, o sistema de água existente na 

comunidade atende a todos e, com o excesso de usuários o mesmo não consegue 

fazer o abastecimento necessário nos referidos órgãos, principalmente na Escola 

e na UBS. Requerimento de Nº059/2022, de autoria do vereador João Charles 

Oliveira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, a construção de um estádio de 

futebol no campo Municipal de futebol, sendo este com implantação de 

banheiros adequados com chuveiros, vestiário, arquibancadas, banco para 

jogadores reservas, área de estacionamento, área de alimentação e iluminação. 
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Com a finalidade de incentivar o Esporte no Município realizando torneios, 

campeonatos municipais e intermunicipais, entre outras modalidades esportivas 

em geral, em um ambiente amplo e habilitado para beneficiar toda população. 

Sendo estes 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 

23 de novembro de 2022. 

 

 


