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ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, na Sala de Sessões, Plenário 

Francisco Batista de Siqueira, Palácio Walter Ramos de Medeiros, situado na Avenida Coatá, número 

quinhentos, nesta cidade de Prainha, Estado do Pará; às dezenove horas, o Senhor Presidente, Edson 

Guerra Azevedo Costa, autorizou a chamada dos Senhores Vereadores, estavam presentes os 

vereadores: Agnaldo Teles Mágno, Arivaldo da Silva Nunes, Edson Guerra Azevedo Costa, Ivan da 

Silva Farias, José Benedito da Silva Furtado, Josué Pereira do Nascimento, Juscelino Macedo de 

Carvalho, Orivaldo Oliveira Ferreira e Waldemir Oliveira Ferreira. Constatada a existência de 

quórum, sob as bênçãos de Deus, declarou aberta a presente Sessão. Convocou os pares a ouvirem 

uma reflexão da Bíblia que está em Mateus 5:9, que diz: “Bem-aventuradosos os pacificadores, pois 

serão chamados filhos de Deus”. Em seguida determinou a leitura da Ata anterior que posta em 

discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Passou para o Pequeno Expediente. Foram 

apresentadas as seguintes matérias: Ofício Nº 123/2019 – PMP/SEMAP, que encaminha o Projeto de 

Lei nº 008/2019; PARECER Nº 011/2019, da Comissão de Finanças e Orçamento / Assunto: Projeto 

de Lei nº 006/2019 – que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2020, e 

dá outras providências; PARECER Nº 012/2019, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final 

/ Assunto: Projeto de Lei nº 006/2019 – que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA para o 

exercício de 2020, e dá outras providências; e Requerimento Verbal de autoria do vereador Orivaldo 

Oliveira Ferreira, que solicita desta Casa de Leis que seja feito ofício juntamente com os demais 

parlamentares para solicitar ao governo do Estado providências para a Delegacia de Polícia de 

Prainha, que precisa, segundo ele, de maiores cuidados, a fim de melhor atender a população. Não 

havendo mais matérias a serem apresentadas e nem quem fizesse uso da palavra, passou-se para o 

Grande Expediente. Usou da palavra o vereador Josué Pereira do Nascimento. Saudou a todos. 

Lamentou a grande quantidade de lixo espalhado pelas ruas da cidade de Prainha; diante do exposto, 

disse que a situação das comunidades fora da sede deve estar pior. Pediu a presença da secretaria de 

obras na margem direita. Criticou o poder executivo municipal. Lamentou que o governador do 

Estado até o momento não tenha cumprindo as promessas feitas para o município. Agradeceu e 

finalizou. Fez uso da palavra o vereador Arivaldo da Silva Nunes. Cumprimentou a todos. Se reportou 

a comunidade do Pracobal onde, segundo ele, esteve participando no último final de semana da 

festividade religiosa; solicitou novamente a construção de uma escola na comunidade. Solicitou os 

trabalhos da secretaria de obras nas estradas da margem direita. Criticou a gestão municipal; disse 

que os vereadores não podem fazer o trabalho do executivo. Criticou a falta de coleta de lixo no 

município. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Mágno. Saudou a todos. 

Pediu que o poder executivo tome providências quanto a questão da coleta de lixo. Parabenizou o 

verador Orivaldo Oliveira Ferreira pelo trabalho desempenhado na margem direita, todavia pediu 

maior mobilização do vereador, como líder do governo, para o atendimento da margem esquerda. 

Pediu providências para a iluminação pública do município. Pediu planejamnto da secretaria de obras. 

Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado. Cumprimentou a 

todos. Se reportou a comunidade do Tamuataí; agradeceu ao líder do governo pelo encaminhamento 

de execução do trabalho que tratará da questão das tapagens naquela comunidade. Ressaltou a 

importância da Associação dos Vereadores da Calha Norte – ASCANORTE; pediu planejanto e 

mobilização dos membros. Criticou o governador do Estado, que não tem cumprindo, segundo ele, 

com as promessas feitas. Também criticou o poder executivo municpal. Destacou sua mobilização 
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como vereador para o projeto que trará Sistemas de Energia Solar para os moradores da RESEX 

Renascer. Disse que o trabalho dempenhado em seu mandato tem contribuído com o município. 

Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o vereador Ivan da Silva Farias. Saudou a todos. Disse que, 

segundo informações, foi ateado fogo em uma caminhonete da prefeitura municipal; pediu 

investigação para apurar o tal ocorrido. Destacou que tem feito o seu papel como fiscalizador. Criticou 

o poder executivo. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. 

Cumprimentou a todos. Se reportou a situação da saúde; disse que é preciso reformulação do Plano 

Municpal de Saúde. Convocou os nobres pares para juntos estarem no dia seguinte presentes no 

hospital municipal para tratarem junto ao secretário de saúde e diretor do hospital de demandas que 

são emergentes. Destacou avanços e conquistas do atual governo. Agradeceu e finalizou. O presidente 

usou da palavra para agradecer aos nobres pares pela parceria e empenho; destacando que finalmente 

será feita a execução da obra de expansão e regularização da rede elétrica no bairro do Cai n’água. 

Agradeceu e finalizou. Não havendo quem fizesse uso da palavra, o Presidente passou para Ordem 

do dia. Foram apresentadas as seguintes matérias: PARECER – Nº 011/2019, da Comissão de 

Finanças e Orçamento / Assunto: Projeto de Lei nº 006/2019 – que dispõe sobre a Lei Orçamentária 

Anual – LOA para o exercício de 2020, e dá outras providências; que diz: Observando que o referido 

projeto de lei, preenche os quesitos da competência, legalidade e motivação, estando em 

conformidade com art. 28 da Lei Orgânica deste Município, art. 165, § 5º da Constituição Federal, 

demonstrando de maneira clara as receitas e despesas, dentro dos parâmetros estabelecidos no Plano 

Plurianual - PPA e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. Porém, ressaltamos que há  necessidade 

de alterações, principalmente na pasta Gabinete do Prefeito, pois declara um valor expressivo, visto 

que há pouca previsão de recursos na pasta da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, 

pois temos recebido bastantes reclamações por parte da sociedade sobre o financiamento de projetos 

sociais nas áreas da cultura e do esporte, mas principalmente na área da saúde, sabemos dos problemas 

que vêm acontecendo no nosso município, onde há a falta de recursos para atender a nossa população, 

portanto sugerimos que sejam previstos um repasse maior para garantir o melhor funcionamento do 

sistema de saúde no nosso município. Ressaltando ainda que nos anexos do projeto, explicitam todas 

as receitas e despesas, incluída do legislativo, demonstrando assim que não há déficit, mas sim um 

equilíbrio nas contas do ano de 2020, o que com certeza, declina pela perfeita legalidade do projeto. 

No entanto no Art. 5º, parágrafo II – Por órgão de Governo: 1 Administração Direta / Gabinete do 

Prefeito R$2.826.977,58 (dois milhões, oitocentos e vinte e seis mil, novecentos e setenta e sete reais 

e cinquenta e oito centavos), requeremos alterações, que seja subtraído desta pasta o valor de R$ 

400.000,00 (quatrocentos mil reais) e adicionado à pasta da Secretaria Municipal de Saúde o valor de 

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e à pasta da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 

o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Passando a vigorar com as seguintes mudanças da nova 

redação: Gabinete do Prefeito R$ 2.426.977,58 (dois milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, 

novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), Secretaria Municipal de Saúde R$ 

14.872.383,20 (quatorze milhões, oitocentos e setenta e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e 

vinte centavos), Secretaria Municipal Cultura R$ 1.253.151,55 (um milhão, duzentos e cinquenta e 

três mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). Assim, o relator, associa-se ao 

entendimento dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, comunga também com o parecer 

jurídico, e entende que o projeto de lei preenche todos os requisitos legais, e foi emanado por quem 

tem competência, devendo ser levado a plenária para deliberação e votação. Por todo o exposto, vota-

se pela APROVAÇÃO do presente projeto de lei, após as alterações requeridas acima. É o parecer!. 

Colocado em discussão e votação foi aprovado por unanimidade; e PARECER Nº 012/2019, da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final / Assunto: Projeto de Lei nº 006/2019 – que dispõe 
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sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2020, e dá outras providências, que diz: 

Com base na Lei Complementar 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal - Art. 1º, esta Lei 

Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 

fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição Federal. § 1º A responsabilidade na 

gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios 

capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados 

entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, 

geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 

operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos 

a pagar. Assim, o relator, associa-se ao entendimento dos membros da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final, comunga também com o parecer jurídico, e entende que o projeto de lei 

preenche todos os requisitos legais, e foi emanado por quem tem competência, devendo ser levado a 

plenária para deliberação e votação. Por todo o acima exposto, vota-se pela APROVAÇÃO do 

presente projeto de lei. É o parecer!. Colocado em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 

Não havendo mais matérias a serem apresentadas para a aprovação, o Senhor Presidente deu por 

encerrada a presente Sessão, convidando os senhores vereadores para a sessão do dia seguinte. Nestes 

termos foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Presidente e pelo 

1º Secretário, em conformidade com o Artigo 128, Parágrafo 8º, do Regimento Interno desta Casa de 

Leis. APROVADA em onze de dezembro de dois mil e dezenove. 
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