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ATA DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DA 

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
No dia quatorze de dezembro do ano de dois mil e dezoito, Ás 09h00min, no 

plenário da Câmara Municipal, estiveram presentes os Senhores: Dacivaldo Ferreira 

dos Santos, Presidente; Marcus Reis Silva da Costa, 1° Secretário; Denílson Souza 

de Menezes, 2º secretário; Armando Cruz Duarte; João Charles Oliveira da Costa; 

Selma Maria Pereira da Costa; Raimundo Moura Amorim; Mauro Leite Pequeno e 

Valdineio Araújo Cerqueira. O vereador Dacivaldo Ferreira dos Santos presidindo a 

sessão de acordo com os preceitos regimentais declarou aberta a sessão, informando 

que sua finalidade seria para eleger a Mesa Diretora para o biênio 2019 á 2020, a qual 

de acordo com a Portaria nº005/2018 constava apenas uma chapa registrada com a 

seguinte composição: Presidente, Raimundo Moura Amorim; 1º Secretário, 

Dacivaldo Ferreira dos Santos; 2º Secretário João Charles Oliveira da Costa. Após a 

leitura da referida Portaria procedeu-se a votação que decorreu por voto secreto. Na 

sequencia o Vereador Valdineio Araújo Cerqueira, foi convidado para conferir a 

apuração dos votos, que ao conferir constou-se seis votos sim, dois votos em branco e 

um voto não. Portanto eleita a chapa única para o biênio 2019 a 2020. De acordo com 

o parágrafo único do artigo 5º do Regimento Interno, a posse da Mesa Diretora será 

declarada imediatamente para vigorar a partir do dia 1º de janeiro subsequente. 

Após um breve pronunciamento, o Presidente eleito agradeceu a confiança dos que 

elegeram e disse que trabalhará com seriedade. Em seguida pronunciou-se o Prefeito 

Municipal Egilasio Feitosa, agradecendo a todos pela confiança e ressaltando a 

importância da união na Casa. Na sequencia os Senhores vereadores se 

pronunciaram fazendo seus agradecimentos e alguns questionamentos. Em seguida a 

sessão foi encerrada. E para constar foi lavrada a presente ata, que será assinada por 

todos. Inhangapi, 14 de dezembro de 2018. 

  

 


