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ATA DA DECIMA PRIMEIRA REUNIAO 

ORDINARIA DO PRIMEIRO PERIODO, DO 

TERCEIRO ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA 

OITAVA LEGISLATURA DA CAMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia dez de abril do ano de dois mil e dezenove, Ás 09h00min, no plenário da 

Câmara Municipal, estiveram presentes os Senhores: Raimundo Moura Amorim, 

Presidente; Dacivaldo Ferreira dos Santos, 1º Secretario; João Charles Oliveira 

da Costa, 2º Secretario; Armando Cruz Duarte; Denílson Souza de Menezes; 

Mauro Leite Pequeno e Selma Maria Pereira da Costa. Prosseguida a chamada 

havendo numero legal o Sr. Presidente na forma regimental declarou aberta a 

presente reunião e, justificou a ausência dos vereadores Marcus costa e Valdineio 

Cerqueira. 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 do 

expediente, foi franqueado o uso da palavra com o tema livre. Ao fazer uso da 

palavra o vereador Armando sugeriu que após a sessão os Pares possam prestigiar 

a conferencia da saúde que estaria ocorrendo no momento, relatou que foi até a 

SEDUC e que segundo informações obtidas na mesma a questão do transporte 

seria resolvido na mesma semana e, em relação à Escola Monteiro que será 

alugada para acolher os alunos do Antônio Marçal estava faltando uma 

documentação da Prefeitura do Município mais que foi resolvido e já iriam 

encaminhar á SEDUC. O vereador João Charles, ressaltou sobre o transporte 

escolar, disse se tratar de politicagem e é inadmissível estar próximo ao meio do 

ano e ainda não ter iniciado as aulas, disse que o Governador do Estado deveria 

olhar para o Município com mais carinho por ter obtido a maioria dos votos no 

mesmo, e repudiou as atitudes do mesmo em relação a este fato. O vereador 

Mauro Leite, também frisou o atraso no inicio das aulas Estaduais, disse que os 

alunos são muitos prejudicados, falou sobre as burocracias em relação à SEDUC, e 

disse fazer um apelo para que se iniciem as aulas, frisou um serviço realizado pela 

prefeitura na PA 420. A vereadora Selma Pereira, complementou a fala dos demais 

vereadores, disse ser revoltante a questão da Escola Antônio Marçal e também 

uma situação vergonhosa, relatou ter sido procurada por mães de alunos que 

estudam nos dias de sábado para Castanhal em escola particular frisando que as 

mesmas pagam a passagem por inteira, fez perguntas em relação ao que pode ser 

feito nesta questão, também fez perguntas em relação à ponte da PA 460 sob o rio 
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Apeú. O vereador Denílson Souza, destacou os serviços realizados nas 

comunidades de sua região em relação aos buracos formados devido as fortes 

chuvas, disse que foi feito o serviço na PA 420 pela Prefeitura, mais que precisa ser 

realizado pelo SETRAN, também comentou sobre a Escola Antônio Marçal, disse 

ser falta de conhecimento em relação ao novo Governo do Estado e também 

questões políticas. O vereador Dacivaldo Ferreira usou a tribuna ao se pronunciar, 

complementou a fala dos demais vereadores referente à falta de aula no 

Município, fez um relato de como funcionava antigamente o ensino no Município, 

disse que em relação a obra da Escola Estadual Antonio Marçal o mesmo não 

cobra do Governador Helder Barbalho e sim do ex-governador Simão Jatene, mais 

que a questão do transporte escolar e o início das aulas sim são competência do 

atual governo e da SEDUC, destacou uma propaganda, a qual relatava que as 

aulas se iniciaram no dia seis de fevereiro em todo Estado, frisou ser uma 

propaganda enganosa, parabenizou o vereador Armando Cruz pela iniciativa de ir 

a Belém buscar informações na SEDUC, e disse que iria à Uri e também na rádio, e 

sobre a manifestação ressaltou que esperava que os professores participassem da 

mesma, por fim, agradeceu pelo serviço realizado nas proximidades da 

Mafrinorte, agradeceu pela retirada de uma arvore em sua comunidade e solicitou 

ao Presidente informações referente à situação do veículo da Casa. Ao retomar a 

palavra o Sr. Presidente ressaltou sobre a questão da Escola Antonio Marçal, frisou 

que buscou orientação do Sr. Feitosa para a questão de ir a SEDUC, disse que seria 

viável o Município entrar em acordo com o Governo em relação ao transporte para 

que se iniciem as aulas, disse que também pensou em ir na rádio e convidou os 

Pares para ir a SEDUC, informou que a respeito do veiculo da Casa, o mesmo 

reunirá com o jurídico para avaliar a questão. 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 10 de abril 

de 2019. Em tempo onde esta escrito seis de fevereiro escreve-se, dezenove de 

fevereiro. 

 

 

                                           

 


