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ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA 

VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, na Sala de Sessões, Plenário 

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

quinhentos, Bairro São Sebastião, nesta cidade de Prainha, Estado do Pará, às vinte e um horas o 

Senhor presidente Orivaldo Oliveira Ferreira autorizou a chamada dos Senhores Vereadores, estavam 

presentes os vereadores: Agnaldo Teles Magno, Elias Ferreira Campos, Ewerton Pacheco Jardim, 

Enoc Pereira do Nascimento, Helenilce Guedes Pereira, Hugo Roberto Rebelo Rocha, José Antônio 

Magno da Rocha, José Benedito da Silva Furtado, Ozires Miranda Queiroz e Sebastião Góes Furtado 

Filho. Constada 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 João 3:16 – que diz: “Porque Deus 

amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não 

pereça, mas tenha a vida eterna. Em seguida determinou a leitura da Ata anterior, depois de lida, o 

vereador Enoc Pereira do Nascimento pediu a retificação da sua fala, a fala seria “[...] os tratores que 

cobram R$ 300,00 reais são dos empresários da região de Boa Vista do Cuçari e o trator comunitário 

cobra R$ 150,00 reais”. Foram feitas as retificações autorizadas na Ata, em seguida foi posta em 

votação sendo aprovada. Passou para o Pequeno Expediente. Foi apresentado a seguinte matéria: 

Projeto de Lei nº 010/2021, de 27 de agosto de 2021 – Que dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA 

2022/2025 para o Município de Prainha e estabelece outras providências. Não havendo quem fizesse 

uso da palavra, passou-se para o Grande Expediente. O Presidente franqueou a palavra. Usou da 

palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado. Cumprimentou a todos. Falou que já haviam 

feito uma discussão muito importante sobre o PPA, onde irá vigorar por quatro anos. Declarou seu 

voto favorável e expôs que é através do Plano Plurianual que o Poder Executivo irá trabalhar pelos 

próximos três anos. Mencionou que Lei Orçamentária Anual – LOA vai para votação na próxima 

sessão, o mesmo disse que LOA vai permitir condições para cada parlamentar remanejar recursos 

para as secretárias e contribuir que os recursos cheguem até as comunidades. Em seguida, agradeceu 

e finalizou. Usou da palavra o vereador Elias Ferreira Campos. Saudou a todos. Disse que o PPA 

é a oportunidade de planejar e olhar a diante, que permite o Prefeito Municipal colocar em prática as 

ações que constam no Plano Plurianual. Parabenizou os parlamentares e a Gestão Municipal pelo 

trabalho na elaboração do PPA. Mencionou ainda sobre a audiência pública ocorrida na terça-feira e 

falou o quanto é importante a presença dos professores onde os vereadores debatem temas de extrema 

relevância do município. Por fim, falou sobre sua Moção de Aplausos aos policiais que prestam 

serviços ao município e que dedicam a sua vida a proteção da população e se voltou sobre seu projeto 

de Lei vetado. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles 

Magno. Saudou a todos. Disse que o Plano Plurianual possibilita liberdade para o Poder Executivo 

trabalhar e destacou que é no PPA que constam, detalhadamente, as ações a serem executadas para o 

município e melhorar a vida da população. Declarou seu voto favorável. Em seguida, agradeceu e 
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finalizou. Usou da palavra o vereador José Antônio Magno da Rocha. Cumprimentou a todos. 

Expôs a importância do Plano Plurianual e destacou que o analisou minuciosamente, o mesmo disse 

que recorreu ao jurídico e ao contábil para sanar suas dúvidas, pelo fato do Plano ser muito técnico. 

Mencionou ainda que quando o Prefeito registra sua candidatura junto ao TRE, se faz protocolo das 

propostas que pretende executar no decorrer do seu mandato. Falou que o PPA permiti a viabilização 

do alcance dos objetivos do governo. Citou que só se pode resolver uma demanda, se a mesma estiver 

garantida no PPA. Também declarou seu voto favorável.  Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou 

da palavra a vereadora Helenilce Guedes Pereira. Saudou a todos. Corroborou com a fala do 

vereador Elias Campos, salientou que tudo é aprendizado. Falou da discussão do PPA, onde foi 

analisado e atentamente observado de modo como vai se tratar o governo para o ano que vem, a 

mesma disse que seu o voto é favorável. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o 

vereador Ozires Miranda Queiroz. Cumprimentou a todos. Observou que apesar de não ter sido 

possível realizar a discussão do Plano Plurianual nas comunidades, devido a crise da pandemia, é 

possível assegurar através das redes sociais de que o PPA não ficou prejudicado dos interesses da 

população e que após análise feita, os termos de previsão está assegurado nesta Lei, onde se depender 

da previsão, o Gestor está assegurado a executar os trabalhos a partir do ano que vem. Em seguida, 

agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Ewerton Pacheco Jardim. Cumprimentou a 

todos. Agradeceu a Deus pela oportunidade. Citou os 33 casos confirmados de covid-19 no município. 

Destacou seu voto favorável ao PPA, o mesmo disse que é uma Lei de extrema importância para que 

o município possa desenvolver e que os benefícios cheguem a toda população. Se colocou à 

disposição da população. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo 

Oliveira Ferreira. Cumprimentou a todos. Inicialmente falou dos casos de covid-19 confirmados no 

município e destacou a importância da população se vacinar. Expôs que o Plano Plurianual possibilita 

o Prefeito Municipal trabalhar nos próximos anos, o mesmo disse que é de responsabilidade do Poder 

Legislativo aprovar esta Lei e parabenizou os parlamentares pela dedicação da análise e da discussão 

do referido Plano. Ressaltou que no PPA tem a possibilidade da identificação clara dos objetivos, 

serviços e prioridades do governo para o município. Mencionou a discussão da Lei Orçamentária 

Anual para a próxima sessão. Convidou para a audiência pública na Comunidade de Santa Cruz.  Em 

seguida, agradeceu e finalizou. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra, o Presidente passou 

para a Ordem do dia. Foi apresentada a seguinte matéria para aprovação: Projeto de Lei nº 010/2021, 

de 27 de agosto de 2021 – Que dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA 2022/2025 para o Município 

de Prainha e estabelece outras providências. Em seguida colocado o Projeto de Lei em discussão e 

conforme o Art. 166 § 2º, a votação ocorreu de forma nominal, foi chamado os Vereadores, um a um, 

pelo nome. Votando todos os vereadores presentes, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

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. 
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