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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

PRIMEIRO PERÍODO DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 

 
No dia vinte e quatro de fevereiro 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. Prosseguida 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 da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada com alteração. 

Após a leitura dos expedientes recebidos a palavra foi franqueada. Ao fazer uso da 

palavra o vereador Mauro Leite, demonstrou-se preocupado com a situação da 

iluminação pública em sua região informando que está havendo transtorno na viação 

elétrica da mesma, assim como também, solicitou a troca de lâmpadas queimadas e, em 

seguida frisou a situação do País em relação ao aumento da inflação, disse esperar 

respostas do governo do Estado do Pará a respeito da situação do aumento do preço do 

combustível, por fim, destacou o trabalho do ex-vereador Armando Cruz e 

demonstrou-se agradecido pelo motivo do  Prefeito da oportunidade ao mesmo. O 

vereador Gilmar Pantoja, salientou sobre os quinze dias de suspenção das sessões 

Legislativa frisando seu retorno e empenho em busca de melhorias. O vereador 

Francisco Rafael Araújo, complementou a fala do vereador em relação ao aumento do 

preço do combustível, em seguida perguntou se o Legislativo poderia interferir em 

relação a troca do comando do Destacamento de Policia Militar da Vila Pernambuco 

destacando o excelente trabalho do ex-comandante do referido destacamento. O 

vereador Nestor Costa, falou sobre as Sessões Ordinárias e a importância de interagir, 

sugeriu que formem uma equipe e leve a um Deputado os assuntos debatidos com 

sugestões para que tenham possibilidades de serem atendidos. O vereador Everaldo 

Pimentel, pediu ao líder do governo que leve ao Secretario de obras sua solicitação de 

reposição de lâmpadas queimadas na iluminação pública das comunidades de 

Cachoeira e Paricá, solicitou também informações em relação ao calendário de 

vacinação contra o novo coronavírus no Município. O vereador Valdineio Cerqueira, 

sugeriu que o Secretario de Saúde possa repassar informações semanais sobre a 

pandemia do novo coronavírus no Município, solicitou também a presença de um 
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representante da vigilância sanitária na Casa, em seguida, complementou a fala do 

vereador Mauro Leite em relação ao aumento do preço do combustível e por fim, 

comentou sobre o novo comando da polícia militar em Pernambuco destacando o 

trabalho do ex-comandante do destacamento. A vereadora Selma Pereira, frisou que vai 

até a Secretaria de saúde toda semana em busca de informações e parabenizou o 

Prefeito pela oportunidade que o mesmo disponibilizou ao ex-vereador Armando Cruz. 

O vereador Dacivaldo Ferreira, também completou a fala dos demais vereadores em 

relação ao aumento do preço do combustível frisando que o referido aumento afeta 

outras áreas também, em seguida, falou sobre a pandemia do novo coronavírus e sua 

preocupação sabre a situação do Estado do Pará, assim como também, a questão da 

vacina contra o vírus. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente agradeceu a assessoria 

jurídica e contábil da Casa que se fizeram presente na sessão. Passando-se para ordem 

do dia, constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento de Nº010/2021, de 

autoria do vereador Nestor Costa, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que este 

determine junto a Secretaria de Saúde, para que seja implantado o benefício desjejum 

para os pacientes das unidades de saúde que precisam realizar procedimentos em 

jejum. Requerimento de Nº011/2021, de autoria do vereador Nestor Costa, solicitando 

ao Sr. Prefeito Municipal, que analise junto a Secretaria de saúde as possibilidades de 

disponibilizar um ponto de apoio para uma equipe de profissionais da área da saúde na 

localidade de Livramento para atender as necessidades de saúde da referida região. 

Requerimento de Nº012/2021, de autoria do vereador Gilmar Pantoja, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal, que este determine junto a Secretaria de saúde a aquisição de um 

Odontomóvel (Consultório odontológico móvel) para atender as Comunidades da Zona 

Rural do  Município que não possuem estes benefícios. Requerimento de Nº013/2021, 

de autoria do vereador Mauro Leite, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que este 

determine junto a Secretaria responsável para que sejam realizados serviços de troca de 

lâmpadas queimadas na iluminação pública da vila Patauateua, assim como também, 

reparos nos refletores existentes no ginásio de Esporte Tia Paula na referida 

Comunidade. Requerimento Nº014/2021, de autoria do vereador Mauro Leite, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que junto a secretaria competente estude as 

possibilidades para que sejam realizados serviços de reforma na Escola Infantil Maria 

Barbosa, situada na Vila de Patauateua. Requerimento Nº015/2021, de autoria do 

vereador Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que estude as 

possibilidades de implantar uma academia ao ar livre na Praça Nossa Senhora de 

Fátima no Bairro Vila Nova, assim como também, na Vila de Petimandeua, Zona rural 

deste Município com o intuito de oferecer melhor qualidade de vida a população. 

Requerimento Nº016/2021, de autoria do vereador Everaldo Pimentel, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal, que analise as possibilidades de implantar portes para receber a 

rede de energia elétrica na Alameda São Pedro, situada na Rua Professor Encarnação 
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entre as Travessas São Vicente e Heráclito Ferreira Gonsalves, para que os moradores 

da referida possam ser beneficiados com iluminação pública, sendo estes lidos, 

debatidos e aprovados por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº 001 de 23 de 

fevereiro de 2021, que constitui as comissões permanentes da Câmara Municipal de 

Inhangapi para o Biênio 2021-2022, mediante eleição dos membros do plenário. 

Inicialmente o referido Projeto foi colocado em discursão, no qual foi destacado que as 

comissões seriam compostas da seguinte forma: Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final: Presidente, Selma Maria Pereira da Costa; Relator, Gilmar Pantoja 

Gomes e membro Everaldo Pimentel Pantoja. Comissão de Fiscalização Financeira 

Orçamentaria e de apoio Administrativo: Presidente, Francisco Rafael Araújo Bahia; 

relator, Valdineio Araújo Cerqueira e Membro Nestor Costa da Cruz. Comissão de 

Cultura, Educação, Esporte e Meio Ambiente: Presidente, Dacivaldo Ferreira dos 

Santos; relator, Mauro Leite Pequeno e membro João Charles Oliveira da Costa. Em 

seguida o supracitado projeto foi colocado em votação, sendo este aprovado 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 24 de fevereiro de 2021. 

   

 

 


