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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

SEGUNDO PERÍODO DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia primeiro de setembro 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; 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 lido um texto bíblico e procedida a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma 

aprovada com alteração. Após a leitura dos expedientes a palavra foi franqueada. Ao se 

pronunciar o vereador Nestor Costa citou o questionamento do vereador Valdineio em relação a 

ata da sessão anterior, disse estar de acordo com a fala do vereador e que as atas precisam ser 

mais esclarecidas por se tratar de um documento no qual fica registrado os questionamentos e 

solicitações dos mesmos. Em seguida, pronunciou-se o Secretario Municipal de educação Sr. 

Ertonilson Carvalho Rocha, que cumprimentou a todos e se colocou a disposição para responder 

as perguntas direcionadas ao mesmo e a sua área. Na oportunidade o vereador Francisco Rafael 

questionou a respeito de uma informação que recebeu de uma professora, na qual relatou que na 

escola de Jundiaí existe aluno que está cursando a quinta série que ainda não sabe ler, perguntou 

se possível ser aluno ser aprovado nessa situação. O secretário ressaltou que é pertinente 

colocado pelo vereador, frisou que antes de assumir a secretaria de educação, foi aprovada por 

esta Casa uma Lei Municipal chamada Plano Municipal de Educação, fez um relato da mesma e 

as questões que foram atualizadas, disse que essas atualizações são equivalentes a dez anos 

sendo que a mesmo foi realizado conforme o Plano Nacional de Educação, ressaltou que esse 

problema na alfabetização é existente no município e que em Jundiaí é a única comunidade no 

município que ainda esta com o ensino multisseriado . O vereador Mauro Leite fez perguntas 

sobre o fechamento das escolas no campo que segundo ordens superioras precisam ser reabertas 

e também das voltas a aulas presenciais Municipal. Na oportunidade o Sr. Secretário informou 

que após os profissionais da educação receberem a segunda dose da vacina contra o covid-19 

iram se reunir para avaliar o planejamento estudantil e que existe um plano de retorno, e em 

relação as escolas no campo, salientou que o termo correto é que as escolas foram desativadas e 

não fechadas, disse poder sim voltar a funcionar e que deveram ser reabertas, que no momento 

estão fazendo um planejamento e disse que foi recorrido a questão no tribunal, em seguida fez 

um relato da novas leis e disse que estão buscando solucionar o problema, na sequencia citou um 

questionário que serão entregues a população para fazer um levantamento. O vereador Nestor 

Costa, falou sobre os problemas na educação Nacional, e também o ensino multisseriado e a 
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questão do transporte escolar, citou as dificuldades dos alunos acompanharem as aulas pela 

internet. O vereador Gilmar Pantoja fez perguntas sobre as escolas que estão desativadas. O 

vereador Dacivaldo Ferreira frisou a nucleação como um ganho educacional embora no início 

não ter sido a favor, falou sobre a decisão do desembargador, em seguida, frisou um 

requerimento irá fazer em relação a internet nas escolas para ser implantada. Por fim, o Sr. 

Secretário agrediu a todos e se colocou a disposição. Passando para ordem do dia constou em 

pauta as seguintes proposições: Requerimento de Nº032/2021, de autoria do vereador Francisco 

Rafael Araújo, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que analise as possibilidades de 

disponibilizar um local juntamente com uma equipe médica para realização de atendimentos em 

saúde na comunidade de Porto da Balsa, haja vista, que não existe este benefício na referida 

comunidade as famílias precisam se descolocar para a Vila Jundiai em busca de atendimentos. 

Requerimento de Nº 045/2021, de autoria do vereador Everaldo Pimentel, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal, que sejam realizados serviços de pavimentação asfáltica com drenagem e 

meio fio em toda extensão da Passagem da Câmara, nesta cidade de Inhangapi-PA. 

Requerimento de Nº 050/2021, de autoria do vereador Everaldo Pimentel, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal, que sejam realizados serviços de raspagens, abertura de valas, pavimentação 

asfáltica com drenagem e meio fio em toda extensão da Alameda São Pedro, assim como 

também, serviços de tubulação na mesma. Requerimento de Nº053/2021, de autoria do vereador 

Dacivaldo Ferreira, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, que através da Secretaria competente 

sejam disponibilizados doze (12) camburões de lixo para serem implantados em toda extensão da 

comunidade de Itaboca. Projeto de Lei Nº005/2021, iniciativa do Poder Legislativo e autoria do 

vereador Valdineio Cerqueira, que denomina Logradouro Público localizado na Zona Rural de 

Boa Vista do Município de Inhangapi, sendo estes nomeados da seguinte forma: Avenida 

Família Araújo; Rua Família Cerqueira; Rua Família Santos Santana; Rua Família Bessa e Silva; 

Rua Família Pantoja e Pereira; Rua Família Souza e Rosario; Rua Família pinto e Viana; rua 

Família Brito e Ribeiro; Ramal do Manduca; Ramal do Macaxeira e Ramal do Carateca. Projeto 

de Lei Nº006/2021, de iniciativa do Poder Legislativo e autoria do vereador Valdineio Cerqueira, 

que nomeia o campo de Futebol localizado na Comunidade Boa Vista zona rural de Inhangapi-

PA, sendo este nomeado Campo de Futebol Pedro Viana. Projeto de Lei Nº007/2021, de 

iniciativa do Poder Legislativo e autoria do vereador Valdineio Cerqueira, que nomeia a Praça 

Pública da Comunidade Boa Vista, Zona rural de Inhangapi-PA, em Praça João Capistrano 

Araújo. Sendo estes lidos e encaminhados para a comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Final apara devida analise e parecer técnico. Não havendo mais matéria para deliberar a sessão 

foi encerrada. Do que, para constar foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme será 

assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, em 01 de setembro de 2021.  

 

 


