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ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA 

VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 

Aos dezesseis 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 dezoito 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, 

Helenilce Guedes Pereira, Hugo Roberto Rebelo 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 4:23 – que diz: “Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores 

adorarão o Pai em espirito e em verdade”. Em seguida determinou a leitura da Ata anterior que posta 

em votação, foi aprovada por unanimidade. Passou para o Pequeno Expediente. Foi apresentado a 

seguinte matéria: Emenda Modificativa nº 001/2021 ao Projeto de Lei nº 011/2021 de 29 de setembro 

de 2021 – Ementa: Dispõe sobre a modificação de valores orçados para as despesas das unidades 

orçamentárias contidas no projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA e o remanejamento de valores 

entre as mesmas e dá outras providências. OS VEREADORES que está subscreve, no uso de suas 

atribuições conferidas pelo Art. 30, § 2° da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Plenário da 

Câmara Municipal de Prainha aprovou e o Prefeito faz sancionar as seguintes modificações constantes 

nos valores orçados para cada Unidade Orçamentária com remanejamento de valores entre as 

mesmas: Art. 1º Ficam subtraídos, das Unidades Orçamentárias, os seguintes valores: R$ 887.277,58 

(oitocentos e oitenta e sete mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) do Gabinete 

do Prefeito; R$ 135.512,15 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e doze reais e quinze centavos) da 

Secretaria de Administração de Prainha; R$ 55.943,03 (cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta 

três reais e três centavos) da Secretaria Municipal de Finanças de Prainha. Art. 2º Ficam adicionados, 

às Unidades Orçamentárias, os seguintes valores: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à Secretaria 

Municipal de Agricultura de Prainha que ficará com orçamento total de R$ 4.202.946,60 (quatro 

milhões, duzentos e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos); R$ 191.455,18 

(cento e noventa e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos) à Secretaria de 

Viação, Obras, Transporte e Urbanismo de Prainha que ficará com orçamento total de R$ 

19.257.362,85 (dezenove milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

oitenta e cinco centavos); R$ 357.175,77 trezentos e cinquenta e sete mil, cento e setenta e cinco reais 

e setenta e sete centavos) à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Prainha que ficará 

com orçamento total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e R$ 330.,101,81 (trezentos e trinta 

mil, cento e um reais e oitenta e um centavos) ao Fundo Municipal de dos Direitos da Criança e do 

Adolescente que ficará com orçamento total de R$ 1.044.603,62 (um milhão, quarenta e quatro mil e 

seiscentos e três reais e sessenta e dois centavos). Não havendo quem fizesse uso da palavra, passou-
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se para o Grande Expediente. O Presidente franqueou a palavra. Usou da palavra o vereador Elias 

Ferreira Campos. Cumprimentou a todos. Falou que o dia foi de aprendizado ao analisar o Projeto 

de Lei que dispõe a Lei Orçamentária Anual, destacou o remanejamento de orçamento de algumas 

secretarias para outras, através da Emenda Modificativa. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da 

palavra o vereador Ozires Miranda Queiroz. Saudou a todos. Falou que foi feito uma análise 

minuciosamente ao Orçamento Anual, onde observado que algumas secretarias que são pilares para 

o desenvolvimento do município, estão com deficiências de recursos. Em seguida, agradeceu e 

finalizou. Usou da palavra a vereadora Helenilce Guedes Pereira. Saudou a todos. Agradeceu a 

dedicação de cada vereador para análise da LOA e falou da importância de algumas secretarias para 

o desenvolvimento do município. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador 

Agnaldo Teles Magno. Cumprimentou a todos. Reafirmou o quanto o Lei Orçamentária é importante 

para o município e mencionou sobre o remanejamento dos recursos das secretarias.  Em seguida, 

agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Sebastião Góes Furtado Filho. Cumprimentou 

a todos. Falou sobre o PPA e o Orçamento Anual que é a estimativa da receitas e afixação das despesas 

do município. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Benedito da 

Silva Furtado. Cumprimentou a todos. Agradeceu a assessoria jurídica da Câmara e relatou a 

importância LOA, que irá permitir as secretarias atender as necessidades da população. Em seguida, 

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

todos. Relatou a análise do Projeto de Lei para aprovação do orçamento anual do município e sobre 

o remanejamento dos recursos para melhoria de algumas secretarias. Em seguida, agradeceu e 

finalizou. Usou da palavra o vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha. Cumprimentou a todos. Falou 

da necessidade do remanejamento de recursos das secretarias para sanar as dificuldades que estão 

passando. Em seguida, agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Orivaldo Oliveira 

Ferreira. Cumprimentou a todos. Fez esclarecimentos com relação ao Orçamento Anual.  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 011/2021 

– Que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022, e dá 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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