
                                         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 

 

 

 

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

  
No dia vinte e um de outubro do ano de dois mil e vinte, Ás 10h00min, no 

Plenário da Câmara Municipal, estiveram presentes os Senhores: Raimundo 

Moura Amorim, Presidente; 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; Selma Maria 

Pereira da Costa e Valdineio Araújo Cerqueira. Prosseguida a chamada havendo 

número legal o Sr. Presidente na forma regimental declarou aberta a presente 

sessão. Em seguida informou que a finalidade da mesma seria para votar o Projeto 

de Lei Nº004/2020, de 02 de setembro de 2020(LOA), iniciativa do Poder 

Executivo, que Estima a Receita e Fixa a Despesa Orçamentaria do Município de 

Inhangapi, Estado do Pará, para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras 

Providencias. Sendo o mesmo avaliado em 38.815.263,20 (trinta e oito milhões, 

oitocentos e quinze mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte centavos), 

distribuídos da seguinte forma: Câmara Municipal-CMI R$1.585.950,40 (um  

milhão, quinhentos e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta 

centavos); gabinete do Prefeito R$815.994,23 (oitocentos e quinze mil, novecentos e 

noventa e quatro reais e vinte e três centavos); Secretaria Municipal de 

Administração. PI e Finanças-SEMAD R$2.502.478,43 (dois milhões, quinhentos e 

dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos); Secretaria 

Municipal de Agricultura-SEMA R$691.240,29 (seiscentos e noventa e um mil, 

duzentos e quarenta reais e vinte e nove centavos); Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desportos-SEMED R$3.766.361,59 (três milhões, setecentos e 

sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e um real e cinquenta e nove centavos); 

Secretaria de Educação, Cultura e Desporto R$795.611,29 (setecentos e noventa e 

cinco mil, seiscentos e onze reais e vinte e nove centavos); Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo-SEMOB R$10.082.044,65 (dez milhões, oitenta e dois mil, 

quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos); Secretaria Municipal de Saúde 

R$2.509.200,00 (dois milhões, quinhentos e nove mil e duzentos reais); Fundo 

Municipal de Saúde R$5.435.722,91 (cinco milhões, quatrocentos e trinte e cinco 

mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos); Fundo Municipal de 

Saúde e Saneamento Básico R$405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais); 

Secretaria Municipal de Assistência Social R$1.106.535,63 (um milhão, cento e seis 

mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos); Fundo Municipal 
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de Assistência Social-FMAS R$1.075.970,72 (um milhão, setenta e cinco mil, 

novecentos e setenta reais e setenta e dois centavos); Fundo Municipal de 

Assistência Social-Conselho Tutelar R$58.698,11 (cinquenta e oito mil, seiscentos e 

noventa e oito reais e onze centavos); Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

R$333.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais); fundo Municipal de Meio 

Ambiente R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais); e fundo de Desenvolvimento 

da Educação básica e Fundamental R$7.331.454,95 ( sete milhões, trezentos e trinta 

e um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). 

Inicialmente foi votado e aprovado o parecer Técnico da comissão de Fiscalização 

Financeira, Orçamentaria e de Apoio Administrativo e da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final. Em seguida passou-se a votação do supracitado projeto, 

sedo este debatido e aprovado por unanimidade. 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 21 de 

outubro de 2020.  

      

 


