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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

PRIMEIRO PERÍODO DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
No dia quatorze de abril 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 sem alteração. 

Após a leitura dos expedientes a palavra foi franqueada. Ao usar a palavra o Presidente 

Sr. João Charles Oliveira, destacou a presença do ex-vereador Denílson Souza no 

Plenário e sugeriu aos Pares que juntos analisassem a maneira de realizar as sessões 

Legislativa. O vereador Nestor Costa, ressaltou obre os projetos recebidos no 

Legislativo e disse estar à disposição para analisa-los junto aos demais. O vereador 

Valdineio Cerqueira, disse que em relação as sessões, sugere que sejam realizadas a 

cada quinze dias seguindo as orientações do Ministério da Saúde, em seguida, 

agradeceu a secretaria de obras pelo serviço realizado na PA próximo a Vila Paraibano, 

frisou que sua comunidade de Boa Vista necessita de serviços de limpeza, disse que há 

um zelador na comunidade mas que falta empenho do mesmo, por fim, falou sobre a 

vacinação contra o coronavírus no Município ressaltando a situação de um agente da 

área saúde se recusar a tomar  a vacina. O vereador Francisco Rafael Araújo, 

complementou a fala do vereador Valdineio em relação a limpeza de zelador nas 

comunidades, frisando o problema em relação a funcionário concursado, em seguida 

ressaltou sobre a falta de iluminação pública nas comunidades de sua região solicitando 

ao líder do governo que leve a situação ao Prefeito. O vereador Mauro Leite, também 

solicitou ao líder do governo que leve ao executivo a falta de iluminação pública em sua 

região, disse entender que a saúde é prioridade mais que existe serviços essenciais que 

as comunidades necessitam, ressaltou que em Cachoeira foi feita a troca de lâmpadas 

queimadas, em seguida, agradeceu pelo serviço de limpeza na vila de Patauateua, 

destacou a situação do serviço de pavimentação asfáltica realizado em Cachoeirinha e 

lamentou pelo mesmo,  informou que em relação a ponte do Patauateua o serviço está 

sendo realizado e, por fim, frisou a situação de pessoas que precisam de apoio da 
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assistência social. O vereador Gilmar Pantoja fez perguntas se a questão da manutenção 

de iluminação pública do Município trata-se de empresa. O vereador Everaldo Pimentel 

também fez comentários sobre iluminação pública, disse que na região de Cachoeirinha 

e Paricá há uma grande cobrança em relação a este fato. A vereadora Selma Pereira 

complementou a fala dos vereadores Mauro Leite e Valdineio Cerqueira, frisou que 

doou uma máquina de roçagem para vila de Boa Vista para realização de limpeza na 

mesma, em seguida, expos informações em relação a falta de compromisso dos ACS no 

Bairro Vila Nova, relatando que fez visita a uma senhora que está com um tumor no 

seio a sete meses e que a situação não foi levada ao secretário de saúde pelo ACS, assim 

como também foi relatado que uma gravida do referido bairro está no nono mês de 

gravidez e não recebeu nenhuma visita de seu ACS, por fim, parabenizou o secretário 

de obras do Município pelo excelente trabalho de limpeza que os mesmo vem 

realizando nas comunidades e solicitou que sejam disponibilizados tambores para lixo 

na Vila Boa Vista. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente ressaltou que será 

encaminhado um ofício relatando a denuncia ao Secretario de saúde solicitando 

providencias para os fatos citados pela vereadora Selma Pereira. O vereador Dacivaldo 

Ferreira, ressaltou que levará ao Executivo as solicitações, frisou a importância do 

trabalho do vereador junto a administração Municipal, salientou sobre a denuncia 

recebida pela vereadora Selma Pereira, também comentou sobre a situação da limpeza 

em Boa vista sugerindo a maneira para que seja resolvido o problema em relação ao 

funcionário concursado do local. Passando-se para Ordem do dia constou em pauta as 

seguintes proposições: Requerimento de Nº019/2021, de autoria do vereador Mauro 

Leite, solicitando ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Egilasio Feitosa, a construção 

de uma garagem para a ambulância no Posto de Saúde de Patauateua, uma vez que, 

não existe um espaço adequado para estacionar a mesma, com isto facilita sua 

deterioração. Requerimento de Nº020/2021, de autoria do vereador Mauro Leite, 

solicitando ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Egilasio Feitosa, que através da 

secretaria responsável seja construído um espaço de recreação na Escola Municipal de 

Ensino Fundamenta de Patauateua, para que os alunos possam utilizar este espaço para 

merendar e praticar atividades escolares. Requerimento de Nº021/2021, de autoria do 

vereador Mauro Leite, solicitando ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Egilasio 

Feitosa de que estude as possibilidades de implantar uma academia ao ar livre na Praça 

Santa Rita de Cássia na Vila Patauateua com o intuito de oferecer melhor qualidade de 

vida a população. Requerimento de N°023/2021, de autoria do vereador Dacivaldo 

Ferreira, solicitando ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Egilasio Feitosa, que 

através da Secretária competente sejam realizados serviços de reforma, assim como 

também, a implantação de um Parque infantil na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Antônio Fausto da Trindade, situada na comunidade Quilombola de 

Itaboca, Zona Rural deste Município. Uma vez que, a referida escola foi construída a 
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oito anos atrás e necessita de reforma para melhor qualidade de ensino aos alunos da 

referida região, sendo estes aprovados por unanimidade. Projeto de Lei Nº002/2021, de 

07 de abril de 2021, iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração na Lei 

Municipal Nº 500/1996 e dá outras providencias. Projeto de Lei Nº003/2021, de 07 de 

abril de 2021, iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a modificação do 

Conselho Municipal de Acompanhamento de Controle Social do Fundo de Manutenção 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-CACS/FUNDEB. Sendo estes 

lidos e encaminhados para a Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentaria e de 

Apoio Administrativo e, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para devida 

analise e parecer técnico. Não havendo mais matéria para deliberar o Sr. Presidente 

agradeceu pela participação de todos e solicitou um minuto de silencio em homenagem 

ao Sr. Cleomar Monteiro ex-vereador do Município vítima do novo coronavírus, em 

seguida 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 14 de abril 

de 2021. 

   

 


