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ATA DA SESSÃO SOLENE PARA CONCEDER 

TÍTULO DE HOMENAGEM AS MULHERES 

INHANGAPIENSE, CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
No dezoito de março do ano de dois mil e vinte, Ás 09h00min, no plenário da Câmara 
Municipal, estiveram presentes os Senhores: Raimundo Moura Amorim, Presidente; 
Dacivaldo Ferreira dos Santos, 1º Secretario; João Charles Oliveira da Costa, 2º 
Secretario; Armando Cruz Duarte; Denílson Souza de Menezes; Marcus Reis Silva da 
Costa; Mauro Leite Pequeno, Selma Maria Pereira da Costa e Valdineio Araújo 
Cerqueira. Prosseguida a chamada havendo numero legal o sr. Presidente na forma 
regimental declarou aberta a presente sessão ressaltando que a finalidade da mesma se 
tratava de Conceder Título de Homenagem as Mulheres Inhangapiense, frisando ser 
um requerimento de autoria do vereador Dacivaldo Ferreira aprovado pelo Plenário. 
Inicialmente foi convidado para usar a tribuna o vereador Dacivaldo Ferreira, que ao 
se pronunciar, destacou o valor da mulher frisando as lutas que as mesmas vem 
enfrentando para adquirir seu espaço na sociedade, em seguida, agradeceu aos demais 
vereadores pela aprovação de seu requerimentos, assim como também, a parceria da 
Assistência Social na realização do evento. Em seguida pronunciara-se os demais 
vereadores, todos foram unanimes em agradecimentos as mulheres e descaram seus 
valores. Por fim, as mulheres presentes no Plenário foram convidadas para receber 
uma rosa em homenagem as mesmas e para participar de um coquetel após a sessão. 
Não havendo nada mais a tratar o sr. Presidente agradeceu pela participação de todos 
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 18 de março de 
2020.            

 

 

 


