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ATA DA DECIMA PRIMEIRA REUNIAO 

ORDINARIA DO SEGUNDO PERIODO, DO 

QUARTO ANO LEGISLATIVO, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia dezoito de novembro 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; Marcus Reis Silva da 

Costa; Mauro Leite Pequeno e Selma Maria Pereira da Costa. Prosseguida a 

chamada havendo número legal o Sr. Presidente na forma regimental declarou 

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

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

havendo expedientes para leitura foi franqueada a palavra com e tema livre. Ao 

usar a palavra o vereador Marcus Costa frisou o resultado das eleições e o 

reconhecimento do povo com o trabalho do Prefeito, parabenizou os Pares que 

retornarão ao Legislativo na próxima gestão assim como também, os demais pelo  

trabalhos realizados, disse estar feliz por fazer parte do Legislativo e pediu 

permissão ao Plenário para se ausentar da sessão. O vereador Armando Cruz 

iniciou agradecendo a todos pelas parcerias, disse estar feliz por fazer parte do 

Poder Legislativo frisando seu trabalho na Casa, agradeceu também o Sr. 

Guilherme pelo apoio. Ao usar a palavra o Sr. Presidente agradeceu a todos 

parabenizou o Prefeito pela vitória, em seguida informou que iria se ausentar da 

sessão e convidou o 1ª Secretario Dacivaldo Ferreira para assumir a presidência da 

mesma. O vereador João Charles agradeceu a todos pelos votos que recebeu, 

agradeceu aos Pares pelas parcerias e disse que o momento é de união. O vereador 

Mauro Leite comentou sobre as eleições destacando seus votos no Patauateua 

agradecendo a todos pela confiança, parabenizou a todo e agradeceu ao Prefeito 

pelo poio na gestão. A vereadora Selma Pereira disse estar feliz por sua reeleição, 

lamentou pelo vereador Dacivaldo e Armando Cruz e agradeceu ao gestor pelo 

apoio. O Presidente em exercício Dacivaldo Ferreira, parabenizou aos reeleitos e 

destacou sua luta frisando estar feliz por ter feito uma campanha limpa e ter 

conquistado a maioria dos votos em sua comunidade, ressaltou sobre os seus 

trabalhos e falou sobre a Presidência do Legislativo. Não havendo mais matéria 

para deliberar 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 
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achada conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, em 18 de 

novembro de 2020.  

      

 


