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ATA DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DA MESA 

DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI; ESTADO PARÁ PARA O BIÊNIO 

2023-2024. 
 

No dia nove de novembro 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, 1ª 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. Prosseguida a chamada havendo número 

legal o vereador João Charles Presidindo a sessão declarou aberta a presente 

reunião. Em seguida foi lido um texto bíblico e procedida a leitura da ordem do 

dia que é a Eleição para a Renovação da Mesa Diretora para o biênio subsequente 

de 2023-2024, e expedientes recebidos, pelo segundo secretário, distribuindo para 

as comissões o Projeto de Lei nº: 008/2022 do Poder Executivo que dispõe sobre 

autorização para abertura de crédito suplementar ao orçamento vigente do 

Município de Inhangapi. Após a leitura dos expedientes, a palavra foi 

reconduzida ao Presidente da mesa diretora, que anunciou o inicio do processo 

de eleição para a renovação da mesa diretora, informando ao plenário que na 

forma regimental a condução do processo eleitoral é presidida pela atual mesa 

diretora, e que os parlamentares irão proceder a votação nominal e secreta, em 

ordem alfabética, ato continuo anunciou a inscrição de chapa única composta, ao 

cargo de presidente o Vereador João Charles Oliveira da Costa, primeira 

secretária Selma Maria Pereira da Costa, e segundo secretário Mauro Leite 

Pequeno. Ao serem distribuídas as cédulas de votação, em ordem alfabética os 

vereadores depositaram em escrutínio secreto, e após o término dos depósitos, 

foi convidado em caráter de honra o ex-servidor desta Casa Legislativa o senhor 

Francisco Sales, para realizar a contagem dos votos, o qual constatou que a 

unanimidade a chapa única foi reeleita para a renovação da mesa diretora da 

Câmara Municipal de Inhangapi para o biênio 2023-2024, em tempo, a atual mesa 

diretora concedeu para o vereador mais idoso conforme regimento interno, a 

condução dos trabalhos, o vereador Nestor Costa da Cruz intitulado como 

Presidente Eventual, no uso da palavra asseverou a importância da união do 

Poder Legislativo na presente eleição declarando posse aos eleitos da renovação 

da mesa diretora para o biênio de 2023-2024, composta pelo presidente o 

Vereador João Charles Oliveira da Costa, primeira secretária Selma Maria Pereira 

da Costa, e segundo secretário Mauro Leite Pequeno. Ato continuo devolveu a 



                                         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 

E-mail: camara_inh@hotmail.com 
 

palavra agora ao então a mesa diretora reeleita para o biênio subsequente. De 

posse da palavra o senhor presidente franqueou-a, para que todos vereadores se 

pronunciassem, ao final da palavra franqueada todos os vereadores presentes 

foram uníssonos em agradecimento pela forma de unidade que os trabalhos da 

mesa diretora vem conduzindo o Poder Legislativo, ato continuo foi concedida a 

palavra em caráter de honra para que o ex-prefeito do Município de Inhangapi 

Jose Alves Feitosa utilizasse da Tribunal, momento o qual o mesmo agradeceu o 

convite, e parabenizou, a união entre os vereadores que externam um ar de 

leveza e harmonia dentro do Poder Legislativo em prol dos interesses da 

População Inhangapiense. Retomada a palavra o Presidente Joao Charles 

Oliveira, agradeceu a primeira secretária, ao segundo secretário pela parceria, e 

agradeceu solenemente aos vereadores pela confiança depositada na renovação 

da mesa diretora, ressaltando que o trabalho a ser continuado será sempre 

desempenhado com transparência e a participação de todos que integram este 

parlamento, para que todos se sintam presidente da Casa e que desempenhem 

esforços conjuntos e em harmonia em prol da população Inhangapiense, 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Do que para 

constar foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme será assinada, 

conforme lista de presença em anexo. Câmara Municipal de Inhangapi. Em 09 de 

novembro de 2022. 

 


