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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

PRIMEIRO PERÍODO DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia nove de junho 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, 1ª Secretária; Mauro Leite Pequeno, 2º Secretario; Dacivaldo Ferreira 

dos Santos; Everaldo Pimentel Pantoja; 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 

Francisco Rafael Araújo. 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 com o tema livre.ao usar a palavra o vereador Gilmar Pantoja fez agradecimentos 

aos Pares por se empenhar em busca de melhorias. O vereador Nestor Costa agradeceu ao 

Prefeito e a todos pelas visitas realizadas nas obras que foram concluídas e que já estão 

funcionando, disse que continuara buscando melhorias e conta com a ajuda de todos. O vereador 

Everaldo Pimentel, parabenizou e agradeceu ao Prefeito pelos trabalhos no Município, informou 

ao líder do governo sobre a questão da falta de iluminação pública que vem sendo questionado 

pela população. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente ressaltou junto ao líder do governo em 

relação a iluminação pública e as atribuições do Poder executivo e da empresa Equatorial de 

energia elétrica. O vereador Mauro Leite usou a tribuna para agradecer ao Prefeito e ao 

Secretário de obras pela realização do serviço de melhorias no Ramal das viúvas, assim como 

também reparos na vila Cachoeira, frisou sua parceria com o Ex-Deputado e hoje Prefeito de 

Ananindeua Dr. Daniel e as melhorias conquistadas através do mesmo que serão encaminhada ao 

Município, em seguida solicitou ao líder do governo que leve ao Prefeito para que sejam 

realizados serviços de reposição de lâmpadas queimadas em Patauateua, disse que parte da vila 

encontra-se no escuro, assim como também solicitou a instalação de três luminárias na Vila de 

Cachoeira,  duas no Ramal do Barranco juntamente com serviços de melhorias no mesmo, por 

fim, agradeceu e parabenizou o Presidente da Casa e os demais vereadores pelo empenho de 

todos. A vereadora Selma Pereira, complementou a fala do vereador Mauro Leite em relação ao 

apoio a Deputados, disse que se faz necessário apoiar aqueles que contribuem com o Município, 

em seguida, parabenizou o Presidente da Casa pela atuação, parabenizou também o Pastor da 

Igreja Assembleia de Deus, parabenizou e agradeceu ao Prefeito e o Secretario de Saúde, por 

fim, destacou as obras concluídas, bem como o prédio público do conselho tutelar. O vereador 

Valdineio Cerqueira, agradeceu aos vereadores pela atuação em visitar comunidades, também 

comentou sobre o apoio aos Deputados que beneficiam o Município, frisou o trabalho do 

Secretario de saúde e o avanço na vacinação contra o covid-19 no município. O vereador 
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Dacivaldo Ferreira justificou sua ausência na sessão anterior, também agradeceu aos Pares pelas 

visitas nas comunidades, ressaltou sobre a reforma da Escola Antônio Fausto sendo um 

requerimento de sua autoria, também falou sobre apoio político a Deputados, e fez comentários 

sobre iluminação pública. Passando-se para ordem do dia, constou em pauta as seguintes 

proposições: Requerimento de Nº 033/2021, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da Secretária competente sejam realizados 

serviços de empiçarramento e tubulação na Vicinal que dá acesso a Comunidade Quilombola de 

Petimandeua, uma vez que, com o período de inverno rigoroso a referida vicinal encontra-se com 

difícil acesso, prejudicando o tráfego de trabalhares, ambulâncias, etc. Requerimento de 

Nº34/2021, de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que 

através da Secretária competente sejam realizados serviços de empiçarramento e tubulação na 

Vicinal que dá acesso a Comunidade Quilombola de Itaboca, uma vez que, com o período de 

inverno rigoroso a referida vicinal encontra-se com difícil acesso, prejudicando o tráfego de 

trabalhares, ambulâncias, etc. Requerimento de Nº39/2021, de autoria do   vereador Gilmar 

Pantoja, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que viabilize junto a Secretaria competente as 

possibilidades de realizar serviços de reforma no suporte da caixa d’agua, juntamente com a 

troca da caixa d’agua em uma maior e serviços de encanação no sistema de distribuição de água 

potável da vila serraria, haja vista, que existe uma caixa d’agua pequena no local, com o aumento 

de residências na comunidade a mesma precisa ser reabastecida várias vezes ao dia, assim como 

também necessita da extensão de encanação no sistema de água para atender toda demanda da 

comunidade. Requerimento de Nº40/2021, de autoria do vereador Gilmar Pantoja, solicitando ao 

Sr. Prefeito Municipal, que através do órgão competente seja construída uma praça de lazer na 

Comunidade de Serraria, assim como também, sejam realizados serviços de pavimentação 

asfáltica com drenagem e meio fios nas vias públicas da mesma. Requerimento de Nº41/2021, de 

autoria do vereador Gilmar Pantoja, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que viabilize junto as 

Secretarias responsáveis, para que seja cedida a Escola Municipal da Comunidade de Serraria, 

assim como também, seja disponibilizada uma equipe médica para realização de atendimentos na 

área da Saúde aos moradores das comunidades Serraria e Paraibano, uma vez que, atualmente o 

atendimento em saúde das comunidades citadas são realizados na vila de Itaboca, dificultando o 

deslocamento dos pacientes pela distância estabelecida entre as comunidades, com isto, 

solicitamos este benefício para facilitar este atendimento para as referidas comunidades. 

Requerimento de Nº42/2021, de autoria do vereador Valdineio Cerqueira, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal, que viabilize junto a secretaria competente as possibilidades de construir um 

trapiche, sendo este com deposito no porto da vila de Boa Vista. Requerimento de Nº43/2021, de 

autoria do vereador Valdineio Cerqueira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, reposição de 

lâmpadas queimadas nos portes de iluminação pública na Vila de Pernambuco, haja vista que, 

existem vinte e três pontos que estão apagados na referida vila. Requerimento de Nº44/2021, de 

autoria do vereador Valdineio Cerqueira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que viabilize 

junto a secretaria de obra, para que seja realizado serviços de reparos na iluminação da UBS da 

Vila Pernambuco, assim como também, reparos no prédio da mesma, uma vez que, com a fortes 

chuvas está havendo infiltração de água em suas repartições. Sendo estes aprovados por 

unanimidade. Projeto de Lei Nº004/2021, de 21 de abril de 2021 (PPA), iniciativa do poder 
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Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual para os Exercícios Financeiros de 2022/2025, do 

Município de Inhangapi, Estado do Pará e dá outras providências. Projeto de Lei 005/2021, de 30 

de abril de 2021 (LDO), iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre as Diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2022 do Município de 

Inhangapi, Estado do Pará, e dá outras providências. Sendo estes lidos e encaminhados para as 

Comissões de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de Apoio Administrativo e, Legislação, 

Justiça e Redação Final, para devida análise e parecer técnico.  Não havendo mais matéria para 

deliberar o Sr. Presidente agradeceu pela participação 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 09 de junho de 2021. 

   

 


