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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINARIA, DO 

PRIMEIRO PERÍODO DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 

 
No dia três de março 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,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. Prosseguida a chamada havendo numero legal o Sr. Presidente na forma 

regimental declarou aberta a presente reunião. Em seguida foi lido um texto bíblico e 

procedida a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada sem alteração. 

Não havendo expediente para leitura a palavra foi franqueada. Inicialmente foi 

convidada a se pronunciar a coordenadora da vigilância em saúde no Município Sra. 

Marcia, que fez um relato sobre a vacinação contra o novo coronavírus no Município 

frisando a quantidade de doses recebidas, sendo estas em números de duzentos e 

oitenta e uma dose já aplicadas e quarenta dozes que iriam chegar e, falou sobre o fato 

de pessoas se negarem a tomar a referida vacina, em seguida, fez esclarecimentos sobre 

as medidas que podem ser tomadas para evitar o excesso de cachorros nas ruas do 

Município que estão causando transtornos, por fim, respondeu perguntas realizadas 

pelos vereadores e se colocou a disposição. Em seguida pronunciou-se o Secretario 

Municipal de Saúde Sr. Celso Leite, que ao usar a tribuna cumprimentou a todos, 

complementou a fala da Sr. Marcia esclarecendo que em relação a pessoas da área da 

saúde que se negarem a tomar a vacina contra o coronavírus, disse que o mesmo assina 

um termos de responsabilidade, também informou sobre as medidas que o município 

buscou em relação a animais nas ruas do Município, em seguida respondeu algumas 

perguntas feitas pelos nobres vereadores, na oportunidade expôs mais informações 

sobre a vacinação contra o coronavírus no Município, os cuidados a serem tomados em 

relação a pandemia frisando que ao sentir os sintomas deveram procurar o hospital, e 

destacou a área da saúde no Município, fez um relato da situação atual, demonstrou-se 

triste pelos óbitos por covid no Município,  ressaltando o trabalho e compromisso do 

Prefeito Municipal, informou que a obra no hospital Municipal está sendo concluída e 

que já foi autorizado a comprar equipamentos, entre outros assuntos exposto pelo 
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mesmo, por fim, respondeu algumas perguntas realizadas pelos vereadores, 

parabenizou o Secretario Municipal de obras Sr. Amiraldo Lopes pelo seu aniversário e 

se colocou a disposição. Após, pronunciou-se o Sr. Amiraldo Lopes; Secretário 

Municipal de obras, que cumprimentou a todos, destacou os trabalhos e agradecendo 

ao ex-secretários de obras Sr. Jair Pessoa, fez um pequeno relato dos trabalhos que vem 

realizando no Município, agradeceu ao Prefeito pela confiança, também respondeu a 

perguntas realizadas pelos Nobres vereadores em relação a sua área, por fim, agradeceu 

a todos e se colocou a disposição. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente agradeceu a Sr. 

Marcia e aos Secretários Celso Leite e Amiraldo Lopes pelos esclarecimentos, destacou o 

trabalho dos mesmos e também se colocou a disposição. Passando-se para ordem do 

dia, constou em pata as seguintes proposições: Requerimento de nº017/2021, de autoria 

do vereador Mauro Leite, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, a construção de um 

novo sistema de distribuição de água potável na Vila Patauateua, para que possa 

atender toda demanda da Comunidade com água de qualidade. Requerimento de 

nº018/2021, de autoria do vereador Mauro Leite, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, 

que analise junto a secretaria competente as possibilidades de realizar serviços de 

pavimentação asfáltica com drenagem e meios fios nas vias públicas da Vila Patauateua. 

Uma vez que, a Comunidade de Patauateua já recebeu recentemente este serviço, mas 

restam vias públicas na Vila que não receberam asfalto. Requerimento de nº022/2021, 

de autoria do vereador Francisco Rafael Araújo, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, 

que através da Secretária de Obra sejam realizados serviços de raspagem e 

terraplanagem com abertura de valas no Ramal da Rocinha situado entre as 

comunidades de Jundiai e Porto da Balsa, uma vez que, com a falta de manutenção e a 

chegado do período chuvoso o mesmo encontra-se intrafegável.  Sendo estes lidos, 

debatidos e aprovados por unanimidade. Não havendo mais matéria para deliberar o 

Sr. Presidente convidou a todos para cantas parabéns ao Secretário de obras Sr. 

Amiraldo Lopes pela passagem de seu aniversário 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 03 de março de 2021. 

   

 

 


