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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia vinte e três de março do ano de dois mil e vinte e um, ás 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 número 

legal o Sr. Presidente na forma regimental declarou aberta a presente sessão. Em 

seguida informou que a finalidade da mesma seria para votar o Projeto de Lei 

Nº001/2021, de 22 de março de 2021, autoria do Poder Executivo Municipal, 

Ratifica protocolo de intenções firmado entre Municípios brasileiros, com a 

finalidade de adquirir vacinas para combater à pandemia do coronavírus; 

medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Inicialmente foi 

convidado para esclarecer a finalidade do referido Projeto o Secretário Municipal 

de Saúde Sr. Celso Leite, que fez um breve relato do mesmo frisando que trata-se 

de autorização para compra da vacina direta ao Município através de um 

consorcio dos Municípios brasileiros. Em seguida o supracitado Projeto entrou 

em discursão, na oportunidade os nobres vereadores esclareceram sua duvidas 

em relação ao mesmo ressaltando seu apoio para que haja possibilidades de 

compra de vacina para a população Inhangapiense. Após, o referido Projeto 

entrou em votação, sendo estre aprovado por unanimidade. 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 23 de março de 2021. 

 


