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ATA DA SEGUNDA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 

 
Realizada no dia cinco de dezembro do ano de dois mil e dezoito, Ás 11h00min, no 

plenário da Câmara Municipal, estiveram presentes os Senhores: Dacivaldo Ferreira 

dos Santos, Presidente; Marcus Reis Silva da Costa, 1° Secretário; Armando Cruz 

Duarte; João Charles Oliveira da Costa; Raimundo Moura Amorim; Mauro Leite 

Pequeno; Reinaldo Viziney Souza Moreira e Valdineio Araújo Cerqueira. 

Havendo número legal o Sr. Presidente na forma Regimental declarou aberta a 

presente reunião. Em seguida ressaltou que a finalidade da mesma seria para 

analisar e votar o Projeto de Lei nº 005/2018, de 23 de agosto de 2018, iniciativa da 

Prefeitura Municipal de Inhangapi, que Estima a Receita e Fixa a Despesa 

Orçamentária do Município de Inhangapi, Estado do Pará, para o Exercício 

Financeiro de 2019, em 34.545.446,05 (Trinta e quatro milhões, quinhentos e quarenta 

e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinco centavos) de acordo com a Lei 

nº655/2017, de dez de agosto de 2017(PPA), o respectivo valor está distribuído da 

seguinte forma: Câmara Municipal, 1.375.463,70 (um milhão trezentos e setenta e 

cinco mil quatrocentos e sessenta e três reais e setenta centavos); Gabinete do 

Prefeito, 741.490,87 (setecentos e quarenta e um mil quatrocentos e noventa reais e 

oitenta e sete centavos); Secretaria Municipal de Administração, Prefeitura de 

Inhangapi e Finanças/SEMAD, 2.245.710,42 (dois milhões duzentos e quarenta e 

cinco mil setecentos e dez reais e quarenta e dois centavos); Secretaria Municipal de 

Agricultura/SEMAGRI, 632.928,54 (seiscentos e trinte e dois mil novecentos e vinte e 

oito reais e cinquenta e quatro centavos); Secretaria Municipal de Educação, Cultura 

e Desporto/SEMED, 3.969.900,69 (três milhões novecentos e sessenta e nove mil 

novecentos reais e sessenta e nove centavos); Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo/SEMOB, 9.074.530,38 (nove milhões setenta e quatro mil quinhentos e 

trinta reais e trinta e oito centavos); Fundo Municipal de Saúde, 7.374.351,53 (sete 

milhões trezentos e setenta e quatro mil trezentos e cinquenta e um real e cinquenta e 

três centavos); Fundo Municipal de Assistência Social, 1.852.235,11 (um milhão 

oitocentos e cinquenta e dois mil duzentos e trinta e cinco reais e onze centavos); 

Secretaria municipal de Meio Ambiente e Turismo/SEMA, 724.055,62 (setecentos e 

vinte e quatro mil cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos); Fundo de 

Desenvolvimento da Educação Básica e Fundamental, 6.554.779,19 (seis milhões 

quinhentos e cinquenta e quatro mil setecentos e setenta e nove reais e dezenove 

centavos). Sendo estes os recursos distribuídos dentro das respectivas secretarias de 
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acordo com o projeto nº 005/2018. Em seguida todos os vereadores se manifestaram 

e tiveram suas dúvidas esclarecidas pelo técnico de contabilidade Sr. José Rosenaldo 

que esteve presente no momento. Após receber o parecer técnico da comissão de 

Fiscalização Financeira, Orçamentária e de Apoio Administrativo favorável a sua 

aprovação e sendo este aprovado pelo plenário, o Sr.Presidente colocou em votação o 

supracitado projeto, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Não havendo mais 

matéria para deliberar o Sr. Presidente agradeceu pela participação 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 05 de dezembro 

de 2018.   

 

  

 

 


