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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

PRIMEIRO PERÍODO DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 

 
No dia vinte e sete de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às 09h00min, no plenário 

da Câmara Municipal, estiveram presentes os Senhores: João Charles Oliveira da Costa, 

Presidente; Selma Maria Pereira da Costa,1º 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. Prosseguindo a chamada havendo numero legal o Sr. Presidente na forma 

regimental declarou aberta a presente reunião. Em seguida foi lido um texto bíblico e 

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 palavra o vereador Gilmar Pantoja fez perguntas em relação ao responsável pelo 

esporte no Município. O vereador Everaldo Pimentel fez perguntas em relação ao 

Secretario de obras e quem seria responsável pela troca de lâmpadas queimadas na 

iluminação pública municipal. O vereador Nestor Costa, fez perguntas em relação a 

autoridade de um vereador para fazer suas solicitações diretamente aos secretários 

municipais ou nos órgãos públicos municipais, assim como também em relação aos 

requerimentos. O vereador Mauro Leite, destacou o trabalho do Legislativo, passou 

informações aos Pares em relação a secretaria da Casa e a autoridade dos mesmos em 

procurar os órgãos públicos, informou ao líder do governo que as comunidades de sua 

região necessitam de serviços de troca de lâmpadas queimadas na iluminação pública, 

assim como também, pediu para que leve ao Prefeito que possa ser feito reparos nos 

refletores do ginásio esportivo de Patauateua, por fim, fez comentários em relação a 

situação que se instalou no Município sobre carros de lotações e transporte coletivo que 

faz linha Inhangapi Castanhal. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente relatou que as 

Secretarias Municipais ainda não foram definidos seus representantes, também afirmou 

que em relação a situação instalada no Município entre carros de lotação e transporte 

coletivo, a Câmara estará disponível para que possa ser resolvido a questão. O vereador 

Francisco Rafael Araújo, fez perguntas em relação a Câmara informar aos Pares quando 

forem nomeados os Secretários Municipais para que os vereadores possam estar cientes 

de onde procurar os mesmos, e frisou que no Município há um grande problema de 
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alta-tensão na rede de elétrica de energia no Município e fez perguntas de como pode 

ser resolvido a situação. O vereador Valdineio Cerqueira frisou sobre os problemas na 

rede elétrica, assim como também na iluminação pública e salientou que pode ser 

resolvido através de requerimentos ressaltando que desta forma o vereador está 

respaldado, assim como também a comunidade pode enviar um oficio diretamente a 

Equatorial. A vereadora Selma Pereira parabenizou o Padre André que estaria 

completando um ano de paróquia no Município, solicitou aos Pares que possam 

participar dos eventos das Igrejas existentes no Município, solicitou também serviços de 

limpeza e roçagem nas laterais da arena ao lado do ginásio esportivo e, salientou a 

situação de falta de iluminação pública no Município. O vereador Dacivaldo Ferreira, 

como líder do governo repassou informações aos Pares sobre as Secretarias, informou 

que a secretaria de esporte estar vinculada na secretaria de educação, ressaltou que em 

breve chegará as portarias do Poder Executivo as quais nomeiam seus Secretários 

Municipais, em seguida comentou sobre a oscilação de energia no Município e os danos 

que a situação causa, também parabenizou o padre André, por fim, falou sobre a 

pandemia da Covid-19 e a importância de repassar informações as comunidades sobre a 

vacinada da mesma. Passando-se para ordem do dia, constou em pauta as seguintes 

proposições: Requerimento de nº001/2021, de autoria do vereador Mauro Leite 

Pequeno, que solicita ao Sr. Prefeito Municipal, que analise junto a Secretaria 

competente as possibilidades de disponibilizar um ponto de apoio para uma equipe de 

profissionais da área da saúde para que os mesmos possam realizar atendimentos na 

comunidade de Cachoeira, zona rural de Inhangapi – PA. Requerimento de nº002/2021, 

de autoria do vereador Mauro Leite Pequeno, que solicita ao sr. Prefeito Municipal, a 

construção de uma Praça para lazer na comunidade Cachoeira, assim como também, 

serviços de pavimentação asfáltica com drenagem e meios fios nas vias públicas da 

referida comunidade, uma vez que, a comunidade de Cachoeira não possui um espaço 

para lazer, assim como também, necessita de pavimentação asfáltica em suas vias 

públicas para melhor qualidade de vida dos moradores da mesma.  Requerimento de 

nº003/2021, de autoria do vereador Mauro Leite Pequeno, que solicita ao sr. Prefeito 

Municipal, que determine junto a secretaria competente para que sejam realizadas 

coletas de resíduos sólidos(lixo) semanalmente na Comunidade Cachoeira, haja visto 

que, com a falta de coleta de lixo na referida comunidade, os moradores da mesma 

descartam seus resíduos sólidos nas margens do igarapé causando prejuízo ao meio 

ambiente. Requerimento de nº004/2021, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, que 

solicita ao sr. Prefeito Municipal, que dentro da estrutura da SEMED(Secretaria 

Municipal de Educação) seja feito a  criação do Núcleo Educacional Quilombola com a 

finalidade de tratar sobre assuntos de interesse das Comunidades Quilombolas 

existentes em nosso Município. Requerimento de nº005/2021, de autoria do vereador 

Francisco Rafael Araújo, que solicita ao sr. Prefeito Municipal, que seja feito a troca da 
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ambulância da comunidade de Jundiaí por uma ambulância nova, uma vez que, a 

ambulância existente na comunidade estar deteriorada. de nº006/2021, de autoria do 

vereador Francisco Rafael Araújo, que solicita ao sr. Prefeito Municipal, que através da 

Secretaria competente seja implantado um laboratório para realização de exames 

laboratoriais, assim como também exame de ultrassonografia na UBS da Vila 

Pernambuco. Requerimento de nº007/2021, de autoria do vereador Mauro Leite 

Pequeno, que solicita ao sr. Prefeito Municipal, que determine junto a secretaria 

competente para que sejam realizados serviços de empiçarramento e pavimentação 

asfáltica com drenagem e meios fios nas vias públicas da Comunidade Cachoeirinha. 

Requerimento de nº008/2021, de autoria do vereador Mauro Leite Pequeno, que solicita 

ao sr. Prefeito Municipal, que determine junto a secretaria responsável para que seja 

feito a extensão do Microssistema de distribuição de água potável da Comunidade 

Cachoeirinha, para que todas as famílias possam ser beneficiadas com o mesmo. Uma 

vez que, existem residências nas proximidades do campo de futebol da referida vila que 

não possuem água encanada. Sendo estes lidos debatidos e aprovados por 

unanimidade. Não havendo mais matéria para deliberar o sr. Presidente agradeceu pela 

atenção de todos e deu por encerrada a sessão. Do que, para constar foi lavrada a 

presente ata, que lida e achada conforme será assinada. Câmara Municipal de 

Inhangapi, em 27 de janeiro de 2021.            

 


