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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

SEGUNDO PERÍODO DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia vinte e nove 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 Ferreiras dos Santos; Francisco Rafael Araújo Bahia; 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 Everaldo Pimentel Pantoja e Gilmar Pantoja. 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 

franqueada. Inicialmente foi convidado para se pronunciar o Secretário Municipal de 

Saúde Sr. Francisco Celso Leite, que cumprimentou a todos iniciou ressaltando sobre a 

situação em buscar parcerias com o município de São Miguel do Guamá para resolver o 

problema de atendimento na atenção básica de saúde  aos pacientes do referido 

município que buscam atendimento em Inhangapi, em seguida fez um relato de como 

esta funcionando os serviços de atenção básica no Município, bem como o trabalho dos 

ACS, frisando a capacitação que os memos estão fazendo, na qual receberam um tablet. 

O vereador Dacivaldo Ferreira fez perguntas sobre como será o novo funcionamento de 

fiscalização dos acompanhamentos dos trabalhos dos ACS. Na oportunidade o 

Secretário esclareceu o funcionamento desse novo método, frisando que esta sendo 

investido em informações em tempo real e que tudo será monitorado, falou também 

sobre as reformas no hospital municipal, ressaltando sobre o planejamento e frisando a 

responsabilidade e dedicação do Prefeito Egilasio Feitosa com a saúde municipal, fez 

um relato do referido planejamento salientando que será um hospital de referência. O 

Sr. Presidente no momento informou que a vereadora Selma Pereira se ausentaria da 

sessão e convidou a vereador Francisco Rafael Araújo para compor a Mesa Diretora. O 

vereador Mauro Leite ressaltou sobre o referido planejamento citado pelo Secretário de 

saúde e disse estra feliz pelas melhorias conquistadas, em seguida, fez perguntas sobre 

a pactuação em relação aos pacientes do município de São Miguel e também a questão 

da comunidade Cacheira. Ao responder o Secretário informou que irá buscar recursos 

próprios para construção de um ponto de atendimento em saúde da referida 

comunidade para não depender de parecer judicial para a realização no atendimento 
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necessário, também fez um relato da reunião com o secretario de saúde e também com o 

Prefeito de São Miguel do Guamá em relação ao município de Inhangapi atender 

pacientes do referido município, citou a solicitação do vereador Francisco Rafael para 

atendimento em saúde para comunidade porto da balsa esclarecendo a situação local. O 

vereador Francisco Rafael Araújo agradeceu ao Secretario por atender seu requerimento 

em relação a Porto da Balsa, frisando também foi solicitado a construção de um local 

adequado para o atendimento. O vereador Valdineio Cerqueira fez perguntas 

novamente sobre a questão dos funcionários que se recusaram a tomar a vacina contra o 

covid-19. O vereador Nestor Costa fez perguntas sobre a segunda dose da vacina contra 

o covid-19. Por fim, o secretario fez uma breve explanação de todos os assuntos citados 

na sessão, agradeceu a todos e se colocou a disposição. Passando-se para Ordem do dia, 

constou em pauta as seguintes proposições: Projeto de Lei Nº008/2021, de 28 de 

setembro de 2021, iniciativa do poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal- CEF e Banco 

do Brasil S.A, com garantia da união ou FPM e dá outras providencias”. Sendo este lido 

e encaminhado para comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentaria e de Apoio 

Administrativo e para comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para devida 

analise e parecer técnico. Não havendo nada mais a tratar 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 29 de setembro de 2021.  

 

 


