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ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE 

DOS SENHORES VEREADORES E 

ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI, ESTADO DO PARÁ. 

As 17h e 25minuto do dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e 

dezessete, na sede da Câmara Municipal de Inhangapi, hoje estalada para 

este fim na Escola Municipal Irmã Maria das Neves, nesta cidade de 

Inhangapi, presente os senhores: Armando Cruz Duarte, Dacivaldo 

Ferreira dos Santos, Denilson Souza de Menezes, João Charles 

Oliveira da Costa, Marcus Reis Silva da Costa, Mauro Leite Pequeno, 

Raimundo Moura Amorim, Selma Maria Pereira da Costa e Valdineio 

Araújo Cerqueira. De acordo com o Artigo 77, inciso II da Lei Orgânica 

do Município, o vereador eleito e mais idoso o Sr. Raimundo Moura 

Amorim, assumiu a presidência da sessão e, sob os preceitos regimentais 

declarou a mesma aberta com a finalidade de dar posse aos senhores 

vereadores eleitos à Câmara Municipal de Inhangapi, no pleito de 2 de 

outubro de 2016. Procedida a chamada a chamada e depois de tomarem 

seus assentos designados pelo Sr. Presidente deu-se prosseguimento e, na 

oportunidade os senhores vereadores foram convidados a ficarem de pés 

para prestarem o juramento de conformidade com a Legislação vigente 

“Prometo cumprir dignamente o mandato a mim confiado, obedecer a 

Constituição Federal, a Constituição do Estado do Pará e a Lei Orgânica do 

Município de Inhangapi, trabalhando até o final do mesmo, pelo 

desenvolvimento do Município”. Na sequencia o vereador Raimundo 

Moura Amorim, no exercício da Presidência, declarou empossado os 

senhores vereadores e, em seguida presidiu a eleição para a escolha do 

presidente da Mesa e indicação do primeiro e segundo secretário. Sendo 

que apresentou-se como candidato único o vereador Dacivaldo Ferreira dos 

Santos. Procedida a votação por voto secreto constatou-se que a chapa 

única recebeu sete votos sim e dois Não. Sendo, portanto eleito como 

Presidente o Vereador Dacivaldo Ferreira dos Santos para o biênio 2017 a 

2020. Na sequencia indicou o Vereador Marcus Reis Silva da Costa, como 
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1º Secretário e Denilson Souza de Menezes como 2º Secretário. Em 

seguida agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão. Do 

que, para constar, foi lavrada a presente ata que lida e achada será assinada. 

Câmara Municipal de Inhangapi, 1º de janeiro de dois mil e dezessete. 
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ATA DE POSSE DE SUPLENTES DE 

VEREADOR DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI, 

ESTADO DO PARÁ. 

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, 

às 09h00min, na dependência da Câmara Municipal de Inhangapi, situada 

na Avenida Ernane Lameira, 377, centro, em obediência a Lei Orgânica do 

Município e o Regimento Interno da Câmara, sob a Presidência do 

vereador Dacivaldo Ferreira dos Santos, reuniram-se solenemente os 

membros da Mesa Diretora e demais vereadores, para promover a posse 

dos suplentes de vereador Gilmar Pantoja Gomes, do Partido Democrático 

trabalhista (PDT) e Reinaldo Viziney Souza Moreira, do Partido 

Democrata (DEM), nos cargo de vereador, em virtude de licença dos 

vereadores titulares João Charles Oliveira da Costa e Selma Maria Pereira 

da Costa, que se licenciaram para assumirem as Secretarias de Obras e 

Assistência Social, respectivamente. Feito os esclarecimentos necessários, 

o Sr. Presidente  vereador Dacivaldo Ferreira dos Santos, já de posse dos 

respectivos dos diplomas e declarações de bens convidou aos suplentes a 

procederem ao juramento de posse nos termos da Lei Orgânica e do 

Regimento Interno da Câmara Municipal, assim o fazendo: Prometo 

cumprir dignamente o mandato a mim confiado, obedecer a Constituição 

Federal, a Constituição do Estado do Pará e a Lei Orgânica do município 

de Inhangapi, trabalhando até o final do mesmo, pelo desenvolvimento do 

município. Após este ato, o Sr. Presidente declarou Gilmar Pantoja Gomes 

e Reinaldo Viziney Souza Moreira, empossados vereadores do Município 

de Inhangapi para cumprir mandato por tempo indeterminado. Em seguida, 

os vereadores presentes usaram a palavra referindo-se aos vereadores 

empossados e também foram convidados todos os secretários Municipais 

para se pronunciar em Plenário, esteve Presente também o Sr. Egilasio 

Feitosa, Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito Sr. Plácido Silva, onde 

também fizeram o uso da palavra . Ao retomar a palavra o Presidente fez 

seu pronunciamento, em seguida, deu por encerrada a Sessão. Do que, para 

constar, foi lavrada a presente ata, que será por todos assinada. Câmara 

Municipal de Inhangapi, 17 de janeiro de 2017.         


