
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  

 

 

ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS SENHORES   

VEREADORES(A) E ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI, ESTADO DO 

PARÁ. 

 
 

       Às 17:40min do dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte, na sede da Câmara Municipal 

de Inhangapi, hoje instalada para este fim na Escola Municipal de Educação infantil Irmã 

Maria das Neves na cidade de Inhangapi, presente os Senhores vereadores:  Everaldo Pimentel 

Pantoja; Francisco Rafael Araújo Bahia; Gilmar Pantoja Gomes; João Charles Oliveira da 

Costa; Mauro Leite Pequeno; Nestor Costa da Cruz; Sebastião Oliveira Gusmão; Selma Maria 

Pereira da Costa e Valdineio Araújo Cerqueira. De acordo com o artigo 77, inciso II da Lei 

Orgânica do Município, o vereador eleito e mais idoso o Senhor Nestor Costa da Cruz assumiu 

a presidência da sessão e, sob os preceitos regimentais declarou aberta com a finalidade de dar 

posse aos Senhores Vereadores eleitos à Câmara Municipal de Inhangapi, no Pleito de 15 de 

novembro de 2020. Pros, digo, procedida a chamada e depois de tomarem seus assentos 

designados pelo Sr. Presidente deu-se prosseguimento a sessão e, na oportunidade os Senhores 

vereadores foram convidados a ficarem de pés para prestarem o juramento de conformidade 

com  a Legislação vigente: “Prometo cumprir dignamente o mandato a mim confiado, obedecer 

a constituição Federal, a constituição do Estado do Pará e a Lei Orgânica do Município de 

Inhangapi, trabalhando até o final do mesmo, pelo desenvolvimento do Município”. Na 

sequência o vereador Nestor Costa da Cruz, no exercício da Presidência declarou empossados 

os Senhores vereadores e, em seguida presidiu a eleição para a escolha do Presidente da Mesa e 

indicação do primeiro e segundo secretários. Sendo que apresentou-se como candidato único o 

vereador João Charles Oliveira da Costa. Procedida a votação por voto secreto constou-se zero 

voto não e nove votos sim. Sendo, portanto, eleito como Presidente por unanimidade o 

vereador João Charles Oliveira da Costa para o Biênio 2021 á 2020. Na sequencia indicou a 

vereadora Selma Pereira da costa como 1ª Secretária e o vereador Mauro Leite Pequeno como 

2º Secretário. Em seguida agradeceu a presença 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 1º de janeiro de 2021. Em tempo onde está escrito dois mil e vinte, 

ler-se dois mil e vinte e um.           

 

 

 


