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ATA DA DECIMA SEGUNDA REUNIAO 

ORDINARIA DO PRIMEIRO PERIODO, DO 

TERCEIRO ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA 

OITAVA LEGISLATURA DA CAMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia vinte e quatro 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; Marcus Reis Silva da Costa; Mauro Leite Pequeno; Selma Maria 

Pereira da Costa 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 do expediente, foi 

franqueado o uso da palavra com o tema livre. Ao fazer uso da palavra o vereador 

Denílson Souza fez um desabafo em relação a uma matéria nas redes sociais, a 

qual citava a ausência de vereadores da base do prefeito em uma audiência 

pública, o mesmo relatou que não foi enviado o convite da referida audiência para 

a Casa, destacou seu posicionamento em relação á educação no Município, 

frisando ser a favor de um ensino melhor para as crianças do campo. O vereador 

Mauro Leite, complementou a fala do vereador Denílson em relação ao ensino no 

campo, disse que faltou habilidade do Secretario de Educação neste fato, em 

seguida, destacou um curso na Comunidade Saudade ofertado pelo Sr. Pedro 

Barbosa e Sr. Nelson, o qual foi realizado pelo SENAR agradeceu pelo mesmo, em 

seguida, comentou sobre transporte escolar, disse esperar que as aulas se 

iniciassem. O vereador Armando Cruz usou a tribuna para se pronunciar, fez um 

relato das informações obtidas na SEDUC em relação ao início das aulas Estaduais 

no Município, disse que entrou em contato com o Diretor da 8º URI e estava 

aguardando sua resposta em relação as aulas não terem se iniciado no dia 

informado na SEDUC, falou sobre a obra da Escola Antonio Marçal, e o pedido do 

referido diretor para que passem informações sobre a obra, em seguida, frisou a 

situação de uma rua nas proximidades da fabrica de açaí, disse que foram feitos 

serviços em um terreno próximo que danificou o meio fio e o asfalto com isto está 

se abrindo uma cratera na referida rua. O vereador Dacivaldo Ferreira, usou a 

tribuna para se pronunciar, fez um relato sobre a reunião na SEDUC juntamente 
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com alguns Pares, destacou a questão dos ônibus escolar frisando serem questões 

policias o não convenio com a Prefeitura, falou sobre o problema da Escola 

Antonio Marçal, disse que os alunos da Escola Agustinho Mores estão sendo 

prejudicados, visto que apenas estava faltando os ônibus para que se iniciassem as 

aulas da referida escola, e propôs uma conversa com o Prefeito, direção da Escola 

Antonio Marçal, Direção da Escola Agustinho Morais e Secretario Municipal de 

Educação para ir novamente á SEDUC buscar uma resposta para a população, 

após, agradeceu ao Prefeito pela construção da ponte que liga as comunidades 

Petimandeua á São Pedro. O vereador Marcus Costa, complementou a fala dos 

demais vereadores referente às aulas Estaduais, em relação à audiência pública, 

disse que também não teria sido informado, relatou que a Casa esta sendo 

criticada e frisou ser falta de respeito com os vereadores, disse que existem 

pessoas usando o problema que o Município está passando para se beneficiar na 

política, sugeriu ao Presidente que convide o SINTEPE para uma reunião a 

respeito dos problemas expostos, em seguida, ressaltou sobre á conferencia 

Municipal de Saúde que o mesmo participou e fez um relato da mesma. O 

vereador João Charles, também complementou a fala dos demais vereadores em 

relação ao transporte escolar, destacou a postura do atual Governador em relação 

ao Município de Inhangapi, disse ser inadmissível esse descaso com o mesmo. Ao 

retoma a palavra o Sr. Presidente relatou que reunirá com o Prefeito para ir a 

SEDUC em busca de resposta, destacou a postura do SINTEPE em criticar os 

vereadores, comentou sobre a conferencia de saúde e destacou a saúde no 

Município. 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 24 de abril de 2019. 

                           

 


