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 ATA DA SESSAO EXTRAODINARIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI, 

ESTADO DO PARÁ, PRIMEIRO PERIODO 

DA PRIMEIRA SESSAO LEGISLATIVA DA 

DECIMA OITAVA LEGISLATURA. 

Aos dias dezenove do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, as 09:00 

horas, em plenário da Câmara Municipal, reuniram-se em caráter extraordinário 

os Senhores vereadores: Dacivaldo Ferreira dos Santos, Presidente; 

Marcus Reis Silva da Costa, 1° Secretaria; Denilson Souza de Menezes, 2° 

Secretaria; Armando Cruz Duarte; Raimundo Moura Amorim; Mauro Leite 

Pequeno; Gilmar Pantoja Gomes; Reinaldo Viziney Souza Moreira e 

Valdineio Araújo Cerqueira. Procedida a Chamada, havendo número legal o 

Sr. Presidente deu por aberta a sessão e, na oportunidade esclareceu que a 

finalidade da mesma dava-se em atenção a solicitação do Sr. Francisco Celso 

da Silva, Secretário de Saude para deliberar sobre a seguinte pauta: O SUS 

como política pública; Saude em Inhangapi: Capacidade instalada; Bloco 

financeiro da Secretaria de Saude de Inhangapi; Controle, Avaliação e 

Regulação; Serviço de atendimento móvel de urgência: SAMU; Atenção 

primária a saúde e Vigilância em saúde. Feito isso o Sr. Presidente convidou o 

Secretário de saúde para se pronunciar. Com a palavra o Sr. Francisco Celso, 

primeiramente fez seus  agradecimentos, em seguida, salientou que 

compartilha com os demais funcionários e aos vereadores a importância da 

transparência , a importância que os gestores tem e seus  deveres de vim a 

público falar de suas ações e daquilo que se planeja para médio e logo prazo 

dentro da gestão, mencionou que  te encontrado as dificuldades dentro da 

gestão e aquilo que conseguiram dentro da gestão, disse que fizeram  todo um 

planejamento para esta na presente reunião,  mas estiveram um impasse com 

relação ao um problema do sistema caixa programado que faz o pagamento 

dos servidores da saúde, informou que já foi solicitado ao gerente da caixa o 

sistema caixa programada, por essa razão se deparado com todo o atraso e 

que hoje já são dia 19 de abril e ainda não foi resolvido o referido problema. Ao 

retomar a palavra o presidente Dacivaldo Ferreira, ressaltou que nunca um 

secretaria de governo pediu para o Legislativo que convocasse para tratar de 

assuntos de sua Secretaria, onde é o Gestor, agradeceu o secretário de saúde 

pela disponibilidade e disse a todos os presentes que a sessão extraordinária 

ela não tem custo para o município, nem pela parte do Executivo e nem pela 

parte do Legislativo, disse ainda que não houver  vinculo financeiro para os 

Pares está na presente reunião e agradeceu a presença do Prefeito municipal 

e ao vice-prefeito. Em seguida, convidou o Prefeito para o uso da palavra. O 

Sr. Egilasio Feitosa Com a palavra, solicitou a presidência que fosse 
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interrompido a sessão, que pudesse deixa a pauta que já estava prevista para 

ser discutida em uma próxima reunião, por conta do assunto da falta de 

pagamento dos profissionais, por seres muito mais urgente do que qualquer 

pauta para ser discutida e esclarecer e convidou o vice-prefeito secretários, 

vereadores e funcionários para juntos se dirigi até o banco para resolver o 

referido problema. Após o pronunciamento do Sr. Prefeito Municipal, o Sr. 

Presidente ressaltou pelo motivo maior foi interrompido a reunião e convocou a 

todos para próxima sessão extraordinária e em seguida, deu por encerrada a 

sessão. Do que para constar apresente ata, que lida e achada conforme será 

assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, 19 de abril de 2017.                         

  


