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ATA DA DECIMA TERCEIRA REUNIAO 

ORDINARIA DO PRIMEIRO PERIODO, DO 

TERCEIRO ANO LEGISLATIVO, DA DECIMA 

OITAVA LEGISLATURA DA CAMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia oito de maio 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; 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, e justificou a ausência do 

vereador Denílson Souza, por motivos pessoais. 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. Inicialmente o vereador Armando Cruz, pediu autorização a Mesa 

Diretora para se retirar da sessão por motivos de saúde familiar. Em seguida, de 

acordo com o oficio de nº 040/2019-CMI, expedido ao Secretário Municipal de 

Saúde Celso Leite o mesmo foi convidado para se pronunciar. Ao usar a palavra o 

Sr. Secretário cumprimentou a todos e agradeceu a Casa pelo convite,  relatou a 

maneira como recebeu a área da saúde neste Município no inicio da gestão e a 

maneira com que sua  equipe fez a organização da mesma, disse que tratava-se de 

buscar estratégia de saúde para família, fez um relato dos projetos e conquistas 

para a referida área, frisando a questão do Município atender muitas pessoas do 

Município de São Miguel, falou das estratégias já aprovadas e a importância de 

garantir recursos permanentes para o Município, destacou que toda demanda do 

Município será discutida entre o dia vinte ate o dia vinte e dois no Ministério da 

Saúde com o Prefeito,  em seguida, apresentou sua equipe, e fez um relato dos 

recursos e atendimentos para o hospital Municipal, frisando a questão de atender 

a população de outros Municípios, também ressaltou sobre as reformas nos postos 

de saúde. Na sequencia os Senhores vereadores fizeram perguntas e foram 

unânimes em agradecimentos, também parabenizaram o mesmo pelo excelente 

trabalho no Município. Passando-se para ordem do dia, constou em pauta as 

seguintes proposições: Requerimento de nº015/2019, de autoria do vereador 

Marcus Costa, que solicita a este poder Legislativo, que seja remetido o presente 

requerimento a Senhora Secretaria de Estado de Educação Leila Freira, solicitando 
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a cópia integral do processo nº1.346.057/2019, referente prestação de serviços 

especializadas em transporte escolar para o Município de Inhangapi, com base, a 

Lei de Acesso a informação, que seja encaminhado para esta Câmara Municipal de 

vereadores o referido processo. Visto que, foi publicado um resumo no Diário 

Oficial do Estado do Pará. Em seguida o mesmo foi debatido e aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 004/2019, iniciativa do Poder Executivo Municipal, 

que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) ano 2020, sendo o 

mesmo lido e encaminhado para a Comissão de Fiscalização Financeira, 

Orçamentária e de Apoio Administrativo para devida analise e parecer técnico. 

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 08 de maio de 2019. Em tempo onde está escrito na 

fala do Secretario de saúde Sr. Celso Leite, consta que o mesmo ressaltou que 

ficaria para uma próxima oportunidade a conclusão de sua apresentação. Visto 

que, a Mesa Diretora abriu um espaço para que o SINTEPE juntamente com a 

Sociedade Civil Organizada se pronunciasse na referida sessão.  

                                 

 


