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ATA DA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO 

DO SEGUNDO PERÍODO, DO QUARTO ANO 

LESGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
No dia quinze de dezembro do ano de dois mil e vinte, ás 10h00min, no plenário da 
Câmara Municipal, estiveram presentes os Senhores: 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 e 
Selma Maria Pereira da Costa. Prosseguindo a chamada na ausência do Presidente Sr. 
Raimundo Amorim a referida sessão foi conduzida pelo 1º Secretário Dacivaldo 

Ferreiras dos Santos, que havendo número legal na forma regimental declarou aberta 
a presente sessão e convidou a vereadora Selma Pereira a compor a Mesa Diretora. 
Inicialmente pronunciou-se o vereador Marcus Costa fez agradecimentos ao Pares 
destacando sua atuação no Legislativo, agradeceu ao Deputado Eduardo Costa por 
disponibilizar um micro ônibus para o Município assim como também uma verba de 
quinhentos mil reais para área da saúde. O vereador João Charles, destacou algumas 
diferenças no Legislativo atual questionando o encerramento da Legislatura, 
agradeceu a todos pela união e se colocou à disposição. O vereador Denílson Souza, 
complementou a fala vereador João Charles em relação ao encerramento, em seguida, 
fez agradecimentos a todos os Secretários Municipais, aos funcionários da Casa 
Legislativa, ao Prefeito Municipal e todos vereadores pelo apoio e dedicação. O 
vereador armando Cruz também fez agradecimentos ao Deputado Eduardo Costa e 
também o Deputado Cristiano Vale, agradeceu também a todos os funcionários do 
Legislativo, também pediu perdão e agradeceu aos Pares pelas parcerias na Casa. A 
vereadora Selma Pereira agradeceu a Deus e a todos que confiaram na mesma, 
agradeceu também aos Secretários Municipais e aos demais vereadores e funcionários 
do Legislativo. O vereador Mauro Leite destacou sua trajetória e o respeito que 
adquiriu e lavará para seu próximo mandato, também agradeceu a todos os 
funcionários da Casa e Secretários Municipais em especial ao Secretario de Saúde Sr. 
Celso Leite, agradeceu ao Prefeito Egilasio Feitosa, ao Vice-Prefeito Plácido Trindade e 
a seus familiares e amigos. O Presidente em exercício vereador Dacivaldo Ferreira, 
destacou o trabalho de cada vereador agradecendo pelas parcerias, solicitou 
novamente que o próximo Presidente possa disponibilizar as sessões Legislativas ao 

vivo para que a sociedade possa acompanhar os trabalhos dos mesmos, agradeceu 
também aos funcionários da Casa, em seguida, ressaltou sua passem como líder do 
governo na Casa e agradeceu ao Prefeito Egilasio Feitosa pela confiança e dedicação, 
assim como também ao Sr. Feitosa, a todos os Secretários Municipais e ao presidente 
da Casa. Não havendo nada mais a tratar a sessão foi encerrada. Do que, para constar 
foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme será assinada. Câmara 
Municipal de Inhangapi, em 15 de janeiro de 2020.            

 


