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ATA DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO 

PRIMEIRO PERÍODO, DO SEGUNDO ANO 

LESGISLATIVO DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
No dia nove de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, ás 09h00min, no plenário 
da Câmara Municipal, estiveram presentes os Senhores: João Charles Oliveira da 
Costa, Presidente; Selma Maria Pereira da Costa,1º Secretária; Mauro Leite Pequeno, 2º 
Secretario; Dacivaldo Ferreira dos Santos; Everaldo Pimentel Pantoja; Francisco Rafael 
Araújo Bahia; Gilmar Pantoja Gomes e Valdineio Araújo Cerqueira. Prosseguindo a 
chamada havendo numero legal o Sr. Presidente na forma regimental declarou aberta 
a presente sessão e, justificou a ausência do vereador Nestor Costa. Após a leitura do 
texto bíblico a palavra foi franqueada. Inicialmente pronunciou-se o vereador 
Everaldo Pimentel agradeceu a Deus pelo início do ano Legislativo e desejou a todos 
um bom retorno. O vereador Francisco Rafael Araújo, justificou sua ausência na sessão 
anterior agradecendo a Deus por esta curado vírus Covid-19 e também desejou um 
bom retorno. O vereador Gilmar Pantoja, agradeceu ao prefeito destacando as novas 
caçambas para o Município. O vereador Mauro Leite saudou a todos, destacou seu 
empenho para buscar melhorias para população e relatando ser um ano de muito 
trabalho. A vereadora Selma Pereira destacou sua gratidão pela saúde de todo, 
agradeceu ao presidente da Casa pela parceria, parabenizou as Secretaria de Saúde, de 
obras e de Assistência social, em seguida, demostrou triste pelo conteúdo exposto nas 
redes sociais em relação ao pagamento do abono ao profissionais da educação no 
Município, disse que os vereadores fizeram sua parte em relação ao Projeto e que o 
Executivo estaria realizando os cálculos para efetuar o referido pagamento sendo este 
o motivo do atraso exposto nas redes socias, parabenizou e agradeceu o Prefeito pela 
condução dos trabalhos neste Município. O vereador Valdineio Cerqueira, justificou 
sua ausência na sessão anterior, parabenizou os Pares que se colocaram a disposição 
na sessão para aprovar o projeto do abono salarial aos profissionais da educação, em 
seguida desejou um bom retorno a todos e destacando o serviço de reposição de 
lampas na iluminação pública em Pernambuco. Ao retomara a palavra o Senhor 
Presidente desejou um bom retorno a todos, em seguida, frisou sobre a inauguração 
da Ong noolhar, disse que foi inaugurada mais que até o momento não funcionou, 
relatou que buscará resposta para que funcione e solicitou a ajuda dos Pares. Ao se 
pronunciar o vereador Dacivaldo Ferreira, destacou e agradeceu o empenho do 
Prefeito Egilasio Feitosa em buscar melhoria para o Munícipio, falou das parcerias e 
alianças e que vem formando e que vem conquistando cada vez mais benefícios, 
destacando o Deputado Hélio Leite, destacou também a Secretaria de Saúde, 
parabenizou também o Secretário de obras e sua equipe, assim como também 
parabenizou as demais secretarias Municipais, por fim, falou do esforço e 
compromisso dos vereadores. Em seguida pronunciaram-se os Secretários Municipais 
Sr. José Amiraldo Lopes, Secretário de obras; Sr. Francisco Celso Leite, Secretário de 
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saúde e Sra. Lídia Piedade Secretária de Assistência Social, todos foram unanimes em 
agradecimentos, apresentaram seus trabalhos e projetos, destacaram os trabalhos 
desenvolvidos no ano anterior e se colocaram a disposição de todos. 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 09 
de fevereiro de 2022.            

 

 

 


