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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO 

ORDINARIA, DO PRIMEIRO PERÍODO DO 

PRIMEIRO ANO LEGISLATIVO DA DÉCIMA 

NONA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia vinte e três de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 08h00min, 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 

numero legal o Sr. Presidente na forma regimental declarou aberta a presente reunião. Em 

seguida foi lido um texto bíblico e procedida a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma 

aprovada sem alteração. Após a leitura dos expedientes a palavra foi franqueada com o tema 

livre. Inicialmente o Sr. Presidente ressaltou sobre os Projetos de Lei que estão tramitando na 

Casa, em seguida, com a concessão do Plenário passou-se para Ordem do dia que constou as 

seguintes proposições:  Projeto de Lei Nº004/2021, de 21 de abril de 2021 (PPA), iniciativa do 

poder Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual para os Exercícios Financeiros de 

2022/2025, do Município de Inhangapi, Estado do Pará e dá outras providências. Inicialmente foi 

votado e aprovado o parecer Técnico favorável das Comissões de Fiscalização Financeira, 

Orçamentária e de apoio Administrativo e, comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em 

seguida passou-se a votação do supracitado Projeto, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei 005/2021, de 30 de abril de 2021 (LDO), iniciativa do Poder Executivo, que 

dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual para o Exercício 

Financeiro de 2022 do Município de Inhangapi, Estado do Pará, e dá outras providências. 

Inicialmente foi votado e aprovado o parecer técnico favorável da comissão de Fiscalização 

Financeira, Orçamentaria e de apoio Administrativo. Em seguida passou-se a votação do 

supracitado Projeto sendo este aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Nº006/2021 de 21 de 

junho de 2021, iniciativa do Poder Executivo, que altera o art. 12 da Lei Municipal Nº 646/2014 

de 20 de agosto de 2014-Politica Municipal do idoso cria o conselho e o fundo municipal do 

idoso e da outras providencias. Sendo este lido e encaminhado para comissão de Legislação, 

justiça e Redação Final e para comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de Apoio 

Administrativa para devida analise e parecer técnico.  Não havendo mais matéria para deliberar o 

Sr. Presidente agradeceu pela participação e convidou a todos para a sessão solene de 

encerramento na sequência. Do que, para constar foi lavrada a presente ata, que lida e achada 

conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, em 23 de junho de 2021. 

 

 


