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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

PRIMEIRO PERÍODO DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia vinte e seis de maio 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; 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 e, justificou a ausência dos vereadores Dacivaldo Ferreira e Everaldo 

Pimentel. 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 Francisco Rafael Araújo destacou uma reunião na 

comunidade Porto da Balsa com pessoa da SPU (Secretaria do Patrimônio da União), com a 

finalidade de possibilitar que os moradores da região possam retirar seus títulos de posse de seus 

terrenos, agradeceu o Prefeito pelo empenho neste fato. O vereador Gilmar Pantoja parabenizou 

o vereador Francisco Rafael pela iniciativa frisando a importância da legalização de terrenos na 

zona rural. O vereador Nestor Costa ressaltou a importância de acompanhar as reuniões no 

Legislativo frisando que cada município tem sua realidade diferente. A vereador Selma Pereira, 

comentou sobre as visitas do Legislativo no PSF da Comunidade Carirú também na UBS da 

comunidade Itaboca, em seguida agradeceu ao Sr. Pedro Barbosa do SENAR pelo curso de 

doces e salgados solicitados pela vereadora que estar sendo realizado através da Secretaria de 

Assistência social, agradeceu também o Prefeito pela obra que está sendo concluída com 

recursos próprios no hospital municipal, e frisou o empenho do Secretário de Saúde. O vereador 

Mauro Leite, fez algumas reivindicações  em relação a falta de iluminação pública no Patauateua 

e região, ressaltou sobre a situação das vicinais de sua região, assim como também da vicinal que 

dá acesso a comunidade de Arajó destacando que já conversou com o Prefeito e obteve respostas 

positivas para realização de serviços de melhorias na mesma, em seguida agradeceu ao 

Secretário de obras pela disponibilidade e informou que fará  solicitação para limpeza das caixa 

d’agua das comunidades de sua região, destacou o serviço de melhorias que esta sendo realizado 

na PA 420 agradecendo pelo mesmo. O vereador Valdineio Cerqueira, justificou sua ausência 

nas sessões anteriores, falou sobre a situação da PA 460, parabenizou os vereadores pelas visitas 

nas obras municipais, destacando o trabalho do vereador, por fim, lamentou pelo falecimento de 

seu amigo Pastor Raimundo Moraes, falou sobre as criticas sem conhecimento, parabenizou o 

Prefeito pelas obras concluídas em Pernambuco, também pela nova ambulância. Ao retomar a 

palavra o Senhor Presidente destacou os trabalhos da Secretaria de obras no município, assim 

como também a área da saúde e os gatos com recursos públicos. Passando-se para ordem do dia, 
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constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento de Nº 028/2021, de autoria do 

vereador Valdineio Araújo, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da Secretaria 

competente sejam realizados serviços de troca de lâmpadas queimadas nos portes de iluminação 

pública da Comunidade de Boa Vista, uma vez que, existem na referida Vila vinte e três (23) 

pontos de iluminação públicas e dezoito (18) encontram-se apagados.  Requerimento de Nº 

029/2021, de autoria do vereador Valdineio Araújo, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que 

interceda ao CETRAN (Conselho Estadual de Trânsito), para que sejam realizados serviços de 

melhorias na PA 460 que liga Inhangapi-Pernambuco, pois a mesma encontra-se em estado de 

calamidade. Requerimento de Nº31/2021, de autoria do vereador Francisco Rafael Araújo, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que estude as possibilidades de implantar uma academia ao 

ar livre na Vila Pernambuco, assim como também, na Vila Jundiai, com o intuito de oferecer 

melhor qualidade de vida a população. Requerimento de Nº35/2021, de autoria da vereadora 

Selma Pereira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, a aquisição de um caminhão de lixo 

adequado para o Município. Requerimento de Nº36/2021, de autoria da vereadora Selma Pereira, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que este determine junto a Secretaria competente para que 

sejam disponibilizado suporte para roçagem em vias públicas, bem como, rede de proteção. 

Requerimento de Nº37/2021, de autoria do vereador Mauro Leite, solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal, que através da Secretaria responsável sejam realizados serviços de raspagem e 

empiçarramento especificadamente no Ramal das viúvas na Comunidade de Cachoeirinha. Uma 

vez que, com a falta de manutenção o mesmo encontra-se com difícil acesso. Requerimento de 

Nº38/2021, de autoria da vereadora Selma Pereira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que 

viabilize junto a Secretaria competente as possibilidades de realizar serviço de revitalização na 

Praça São Vicente Ferrer, assim como também, na Praça da Matriz situadas no Bairro Centro de 

Inhangapi. Sendo estes lidos e provados por unanimidade. Projeto de Lei Nº002/2021, iniciativa 

do Poder Legislativo e autoria do vereador João Charles Oliveira, que denomina as ruas de 

logradouro público localizado na zona urbana no Município de Inhangapi. Inicialmente foi 

votado e aprovado o parecer técnico favorável da comissão de Legislação, justiça e redação final. 

Em seguida o projeto entrou em discursão, no qual foi destacada a denominação da seguinte 

forma: Rua Benedito Trindade de Jesus; Travessa Francisco Arcenio Ribeiro; Rua Armando 

Cabral, Rua Walter Rodrigues de Oliveira e Rua Benedito Silveira da Natividade, todas 

localizadas no Bairro vila Nova. Após passou-se a votação do supracitado projeto, sendo este 

aprovado por unanimidade. 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 26 

de maio de 2021. 

   

 


