
                                         ESTADO DO PARA  

CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

CNPJ: 34.824.094/0001-35 
 

Av. Ernane Lameira, 377 – Fone: (91) 3809-1145 – CEP: 68.770-000 – Inhangapi – Pará /www.cminhangapi.pa.gov.br 
E-mail: camara_inh@hotmail.com 

 

 

ATA DA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO 
DO SEGUNDO PERÍODO, DO SEGUNDO ANO 
LESGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia doze 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. 
Prosseguida a chamada havendo número legal o Sr. Presidente na forma Regimental declarou 
aberta a presente sessão. Em seguida foi franqueado o uso da palavra. Inicialmente o Sr. 
Presidente convidou o Vice-Prefeito Plácido Trindade a tomar assento e informou que o está 
estaria representando também o Prefeito Municipal que estava ausente na sessão. Na 
sequencia foi convidado para se pronunciar o Secretario Municipal de Administração Sr. 
Amiraldo Lopes. O mesmo pronunciou-se frisando o modelo de governo do atual prefeito 
Egilasio Feitosa, disse que naquele momento a prioridade seria pagar o décimo terceiro salário 
aos servidores do Município e ressaltou os planos de governo para os próximos anos, por fim, 
convidou a todos para o aniversário da Município no dia trinta de dezembro e também para a 
inauguração da nova delegacia da cidade no mesmo dia. Após pronunciou-se o acessor 
jurídico da Casa Dr. Cássio Murilo. O mesmo agradeceu a todos e parabenizou pelo biênio, 
parabenizou o presidente pela premiação recebida pelo TCM, fez alguns questionamentos e 
ressaltou a parceria da Casa com o mesmo. Prosseguindo pronunciou-se o Vice-Prefeito 
Plácido Trindade, que desejou boas vindas a vereadora Selma Pereira, frisou sobre as 
preocupações dos vereadores de Patauateua, questionou a falta de compreensão da 
Comunidade, salientou sobre os prêmios que o Executivo e Legislativo receberam no TCM. 
Em seguida os Senhores vereadores foram unanimes em agradecimentos, foram feitos alguns 
questionamentos, por fim, ressaltaram as esperanças com as mudanças no cenário político 
Nacional. Não havendo nada mais a tratar o Sr. Presidente agradeceu pela atenção de todos, 
desejou um bom recesso e encerrou a sessão. Do que, para constar foi lavrada a presente ata, 
que lida e achada conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, em 12 de 
dezembro de 2018.  


