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ATA DA PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA, DO 

PRIMEIRO PERÍODO DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
No dia vinte de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, ás 10h30min, no plenário da 
Câmara Municipal, estiveram presentes os Senhores: João Charles Oliveira da Costa, 
Presidente; Selma Maria Pereira da Costa,1º 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. Prosseguindo a chamada havendo numero legal o Sr. Presidente na forma 

regimental declarou aberta a presente sessão. Após, não havendo expediente para 
leitura a palavra foi franqueada. Inicialmente foi convidado para se pronunciar o 
Secretário de Saúde sr. Celso Leite, que cumprimentou  a todos, parabenizou o 
Presidente da Casa pelo novo senário assim como também os demais vereadores, 
frisou sua continuidade a frente da Secretaria de saúde Municipal, falou da situação 
da população em relação a pandemia do covid-19, ressaltou sobre a interrupção dos 
planejamentos na área da saúde pelo motivo da pandemia, destacou o número de 
vacinais disponibilizadas ao Município pelo Governo Federal, também citou as 
emendas parlamentar destinadas ao Município, disse que estão sendo usadas em 
gastos não planejados que surgiram com a pandemia, em seguida, fez um relato de 
algumas  mudanças nas comunidades em relação a saúde, entre outros assuntos 
esclarecidos pelo mesmo, por fim, se colocou à disposição. Em seguida, alguns 
vereadores fizeram perguntas ao secretário, e se colocaram a disposição. Ao retomar a 
palavra o Sr. Presidente ressaltou o trabalho do Secretário, frisou sua dedicação e 
também se colocou a disposição. 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 20 de janeiro de 2021.            

 

 


