ESTADO DO PARA
CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 34.824.094/0001-35

ATA DA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO
DO PRIMEIRO PERÍODO, DO SEGUNDO ANO
LESGISLATIVO
DA
DÉCIMA
NONA
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
INHANGAPI; ESTADO PARÁ.
No dia vinte quatro de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 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; Nestor Costa da Cruz e
Valdineio Araújo Cerqueira. Prosseguindo a chamada havendo numero legal o Sr.
Presidente na forma regimental declarou aberta a presente sessão. Inicialmente foram
convidados a tomar assento o Prefeito Municipal de Inhangapi Sr. Egilásio Alves
Feitosa, o Vice-Prefeito Sr. Plácido Silva da Trindade e o Deputado Estadual Sr. Tiago
Araújo que esteve presente no momento. Em seguida a palavra foi ranqueada. Ao se
pronunciar o Senhor Presidente cumprimentou e desejou boas vindas a todos,
ressaltou sobre a sessão solene que se passava e informou que na mesma seria
realizada a entrega do título de honra ao Mérito aos cidadãos que contribuíram ou
contribuem com serviços religiosos no Município de Inhangapi. Após pronunciou-se o
Prefeito Municipal de Inhangapi Sr. Egilásio Alves Feitosa, ressaltando seu
comprometimento com o povo através de benefícios para a população, fez um relato
de sua gestão juntamente com sua equipe parabenizando todos secretários municipais
e funcionários por juntos realizar um excelente trabalho, por fim se colocou a
disposição. Na sequencia pronunciou-se o Vice Prefeito Sr. Plácido Trindade, todos os
Secretários Municipais que estavam presentes e também o Deputado Estadual Sr.
Tiago Araújo, todos ressaltaram seus trabalhos seus empenhos e objetivos de
contribuir cada vez mais com o Município. Por fim, pronunciaram-se os Nobres
vereadores e vereadora, que cumprimentaram a todos, foram unanimes em
agradecimentos ressaltaram sobre os trabalhos e comprometimento dos mesmo em
busca de melhoria para o Município e seus munícipes e, se colocaram à disposição de
todos. Após o pronunciamento de todos, passou-se a entrega do Título de honra ao
Mérito aos cidadãos que contribuíram ou contribuem com serviços religiosos
prestados neste Município, sendo estes indicados pelos Nobres vereadores e
vereadora. Após a cerimônia de entrega, 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 24 de junho de 2022.
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