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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO 

ORDINARIA, DO SEGUNDO PERÍODO DO 

SEGUNDO ANO LEGISLATIVO DA DÉCIMA 

NONA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia trinta 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; Dacivaldo Ferreira dos Santos; Everaldo Pimentel 

Pantoja; Francisco Rafael Araújo Bahia; Gilmar Pantoja Gomes e Nestor Costa da 

Cruz. Prosseguida a chamada havendo numero legal o Sr. Presidente na forma 

regimental declarou aberta a presente reunião e, justificou a ausência do 

vereador Valdineio Cerqueira. 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 solicitou ao líder do governo que leve ao prefeito para que seja 

feito serviços de melhorias nas vicinais de sua região demonstram-se 

preocupado com a chegada do período chuvoso, solicitou também serviços de 

limpeza pública nas comunidades Paraibano e Serraria. O vereador Nestor Costa 

falou sobre os problemas nos meios de comunicação em todo país, disse que há 

dificuldades na divulgação de seus trabalhos por não ter um acesso adequado no 

meio de comunicação, por fim, solicitou também que seja realizado serviços de 

melhorias em uma ladeira que está causando atoleiro de veículo na vicinal 

Livramento/ Itapera. O vereador Mauro Leite, usou a palavra destacando a 

constituição federal e o poder dos representante legal eleito pelo povo, solicitou 

ao líder do governo que leve ao prefeito a situação da PA 420  próximo a vila 

Patauateua, assim como também destacou alguns serviços emergenciais que 

necessitam ser realizados em alguns pontos de sua região, solicitou também que 

seja feito reposição de lâmpadas na Vila Cachoeira e no Ramal do Barranco, por 

fim, citou que pessoas tentam denegrir a imagem do vereador porque pretendem 

ocupar o referido cargo. O Sr. Presidente ao usar a palavra, disse que existirá 

sempre essa situação de pessoas tentarem denegrir a imagem dos vereadores, 

relatou que recebeu um convite para um evento do Sesc Inhangapi no qual 

ressaltou o nome da Câmara, divulgando o trabalho de todos os vereadores e 

colocando a Casa sempre a disposição. O vereador Everaldo Pimentel falou sobre 
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o trabalho do vereador e questionou a atitude de algumas secretarias que fecham 

as portas para os mesmos e, que a população culpa o vereador por não serem 

atendidos em suas demandas, citou um fato em que se sentiu constrangido onde 

um cidadão questionou que não foi feito um campo de futebol solicitado, disse 

que foi enviado um servidor ao local disponibilizado pelo secretário de obras, o 

qual disse que não podia realizar o referido serviço, relatou que estão 

denegrindo a imagem do vereador e que pessoas usam alguns fatos para 

benefício próprio pensando em se beneficiar para a próxima eleição, disse não ser 

fácil lutar com um sistema mais que não desistirá de lutar por seus objetivos e 

que buscará a melhor forma de resolver as questões e melhorias para o povo. O 

vereador Francisco Rafael também solicitou ao líder do governo que leve ao 

Prefeito a necessidade de serviços de reparos na iluminação pública da Vila 

Jundiaí e Pernambuco, em seguida, deixou registrada sua critica a Secretaria de 

agricultura, ressaltando os descontentamentos exposto na Casa em relação a 

referida secretária, frisando a situação do cadastro de mudas, disse que existe um 

período o qual ainda não tinha esgotado mais não havia mais vaga para cadastro 

das mudas, assim como também questionou as solicitações pelos serviços do 

trator que até o momento não foram atendidos, por fim, complementou a fala do 

vereador Everaldo, e disse que o mesmo precisa se dirigir ao Prefeito. A 

vereadora Selma Pereira usou a palavra frisando a fala do vereador Everaldo, 

disse que a situação prejudica o vereador e que realmente precisa ser de uma 

conversa com o prefeito, em seguida convidou a todos para a festividade no KM 

09, também para o círio de Boa Vista, e desejou condolências aos familiares do Sr. 

Zeca, por fim, agradeceu ao Sr. Hernandes diretor do Hospital Municipal pela 

disponibilidade com os vereadores. Ao se pronunciar o vereador Dacivaldo 

Ferreira, justificou sua ausência na sessão anterior, relatou que buscara entender 

melhor a situação colocada em relação a alguns secretários,  que entende que não 

são todos os pedidos atendidos e que buscará o Prefeito para repassar as 

solicitações, complementou a fala dos vereadores ressaltando os problemas e 

dificuldades obtidos pelas redes sociais, em seguida, salientou sobre o convenio 

do Governo do Estado para os serviços nas vicinais e os motivos de não ser 

concluídos antes da chegada do inverno, destacou sua esperança em ser asfaltada 

as duas PA existentes no Município, e sua preocupação em se manter informado 

sobre o senso do IBGE. Passando-se para Ordem foi dado ciência ao Plenário a 

prestação de contas do exercício financeiro do ano 2010. 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 30 de novembro de 2022.              


