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ATA DA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA VIGÉSIMA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRAINHA. 

 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, 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, Enoc Pereira Nascimento, Ewerton Pacheco 

Jardim, Helenilce Guedes Pereira, Hugo Roberto Rebelo Rocha, José Antônio Magno da Rocha, José 

Benedito da Silva Furtado, Orivaldo Oliveira Ferreira, 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 Provérbios – 10:6, que diz: “Bênçãos há sobre a 

cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios.” Em seguida determinou a leitura da Ata anterior, 

que depois de lida, posta em votação, foi aprovada por unanimidade. Passou-se para o Pequeno Expediente: 

Sem matérias para apresentação e não havendo quem fizesse uso da palavra, passou-se para o Grande 

Expediente: O presidente franqueou a palavra. Usou da palavra o vereador José Antônio Magno da 

Rocha. Desejou boa noite. Falou que não se tem muito o que discutir quanto a proposta da LOA encaminhada 

pelo Poder Executivo, onde a distribuição de cada segmento está mais do que justa, elaborada por técnicos. 

Segundo ele, é importante saber que o recurso do FPM, todavia, quando houver uma necessidade das 

secretarias da administração direta já é garantido no mesmo, conforme o Art. 7º Ficam autorizados 

remanejamentos entre elementos de despesas, a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, nas 

atividades ou projetos de uma mesma Unidade Orçamentária, mediante Ato Administrativo do Chefe do 

Poder ou Órgão ao qual a despesa se referir. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles Magno para se 

posicionar não ser de acordo com a EMENDA MODIFICATIVA  no Art. 3º O art. 6º do aludido projeto 

passará a conter a seguinte redação: (...) Art. 6º. Ficam os poderes Executivo e Legislativo autorizados a 

realizar remanejamento e abrir, no curso da execução orçamentária, observado o limite definido pelos 

recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo artigo 4, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 

março de 1964, créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) das despesas fixadas. 

O parlamentar se posicionou em manter os 50% (cinquenta por cento) o texto original da LOA, por entender 

que Poder Legislativo pode perder recursos também.  Usou da palavra novamente o vereador José 

Antônio Magno da Rocha para expôs que sua proposta é manter o texto original do Poder Executivo. Usou 

da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado. Saudou a todos. Desejou boa noite. Se posicionou 

que está tirando do Gabinete do Prefeito R$ 1.040.000,00 (um milhão e quarenta mil reais) e sendo aplicado 

de forma justa como na Reforma da UBS de São Sebastião, segundo ele, está se fazendo modificações 

necessárias para permitir a Manutenção da Casa de Apoio de Santarém. O parlamentar expressou que estão 

aprovando o orçamento para o ano de 2023 no valor de R$ 149.930.200,00 (cento e quarenta e nove milhões, 

novecentos e trinta mil e duzentos reais), orçamento este que permitir suprir muitas demandas e ao mesmo 

tempo, o parlamentar questiona de que forma é gasto esse recurso. Citou gastos desnecessários com 

assessores foram do município de Prainha, lotados pelo Gabinete do Prefeito e expressou que a saúde pública 

no município vive um dos piores momentos. Diante disso, foi analisado a LOA e feito remanejamento dos 

recursos com a finalidade do Poder Executivo resolver essas demandas contidas na EMENDA 
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MODIFICATIVA. Usou novamente da palavra o vereador Agnaldo Teles Magno para expressar que sua 

objeção é somente com os 20% (vinte por cento) na EMENDA MODIFICATIVA das despesas fixadas, uma 

vez que o remanejamento já é garantido na LOA. Usou da palavra o vereador Ozires Miranda Queiroz. 

Saudou a todos. Desejou boa noite. Falou que está se fazendo remanejamento das Secretarias que possuem 

recursos para tal movimento e não da Secretaria M. de Saúde, haja visto, que se tem conhecimento de suas 

necessidades. Segundo ele, se seguir o parâmetro de não direcionar recursos diretamente para um setor, irá 

acontecer o que se repete há anos, tem a garantia, mas não é usado para resolver os problemas, como a 

precariedade dos matadouros no município de Prainha e a Casa de Apoio na cidade de Santarém. Usou da 

palavra o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. Cumprimentou a todos. Desejou boa noite. Expressou ser 

um dia importante para o futuro do município de Prainha, num período de 12 meses, no presente dia está na 

mão dos pares a decisão de aprovar o orçamento do município. Falou que foi realizado o remanejamento do 

recurso e definido sua finalidade de empregabilidade, como: a Manutenção da Casa de Apoio de Santarém. 

Mencionou que foi retirado R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) da Manutenção de Assessoria Especial para 

a Secretaria de Finanças – destinado a informatização de processos da Arrecadação Municipal, afim de evitar 

os desvios de dinheiros. O parlamentar citou que a partir do momento que é definido na Lei o destino de um 

recurso, o Prefeito Municipal tem obrigação de direcionar para tal finalidade. Usou novamente da palavra 

o vereador José Benedito da Silva Furtado para falar que se não houvesse prerrogativas para os vereadores 

fazer o remanejamento no orçamento do município, não precisaria de parlamentares do município. Segundo 

ele, é na discussão da LOA que vão conhecer onde o município necessita de obras importantes e estratégicas 

para ajudar a população e também tentar alocar recursos para reformas/manutenções de demandas que 

atendem o município. O parlamentar defendeu que matéria da EMENDA MODIFICATIVA vá para 

aprovação do Plenário. Usou da palavra o vereador Ewerton Pacheco Jardim. Cumprimentou a todos. 

Desejou boa noite. Falou que é favorável à EMENDA MODIFICATIVA em discussão, mas com ressalva da 

limitação dos 20% (vinte por cento), segundo o mesmo, que mantenha os 50% (cinquenta por cento) do total 

das despesas fixadas do texto original do Poder Executivo. Usou novamente da palavra o vereador 

Agnaldo Teles Magno para propor que seja aumentado o limite para 40% (quarenta por cento). Usou da 

palavra novamente o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira para propor 35% (trinta e cinco por cento), 

onde se terminar esse limite o Prefeito Municipal solicita da Câmara Municipal a abertura de créditos 

adicionais. Usou da palavra o vereador Enoc Pereira do Nascimento para se manifestar favorável à 

proposta de créditos adicionais suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) do total das despesas 

fixadas. Usou da palavra o vereador Elias Ferreira Campos Saudou a todos. Desejou boa noite. Falou 

que é importante colocar limitação ao Poder Executivo e manifestou pelos 35% (trinta e cinco por cento). 

Expressou a importância da informatização de processos da Arrecadação Municipal. Assim como, expressou 

que os remanejamentos dos recursos foram realizados com responsabilidade e com cuidado de não tirar de 

secretarias: Saúde, Educação e Assistência Social por entenderem que são setores que realmente prestam 

serviços à população. Usou da palavra o vereador Sebastião Góes Furtado Filho. Cumprimentou a todos. 

Expressou quanto a condução da discussão da matéria e almejou pelo consenso de entendimento entre os 

nobres pares para chegar a uma conclusão. O vereador falou que é favorável pelo limite para 40% (quarenta 

por cento). Usou da palavra o vereador Hugo Roberto Rebelo Rocha. Desejou boa noite. Falou que é uma 

matéria muito importante para o município de Prainha e declarou ser favorável à aprovação da EMENDA 

MODIFICATIVA ao Projeto de Lei nº 008/2022. Usou da palavra a vereadora Helenilce Guedes Pereira. 

Desejou boa noite. Falou apreciar a fala dos vereadores: José Benedito e Elias Campos. Reforçou ainda a 

fala do vereador Elias Campos sobre a informatização de processos da Arrecadação Municipal, para se evitar 
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desvios de recursos. Disse que é repugnante não saber que destino tem os valores arrecadados no município 

e lamentou a situação precária dos matadouros no município de Prainha. A vereadora se manifestou pelos 

35% (trinta e cinco por cento) de limite. Usou novamente da palavra o vereador Agnaldo Teles Magno 

para propor votação dos créditos adicionais suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) do total 

das despesas fixadas. Usou da palavra novamente o vereador José Benedito da Silva Furtado para falar 

que a partir da aprovação da lei, tem que ser cumprir. Segundo ele, se for aprovado o remanejamento da 

reforma do Matadouro, o Prefeito Municipal tem que cumprir e dá condições dos vereadores cobrar tal 

finalidade. Usou da palavra novamente o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira para falar que será votado 

a EMENDA MODIFICATIVA com o limite de 40% (quarenta por cento) do total das despesas fixadas. Não 

havendo mais quem fizesse uso da palavra e feitos todos os esclarecimentos, passou para a Ordem do dia: 

Foram apresentadas as seguintes matérias para aprovação: EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2022 ao 

Projeto de Lei nº 008/2022 de 26 de setembro de 2022. 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 § 2º 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$ 1.040.000,00 (um 

milhão e quarenta mil reais) do Gabinete do Prefeito; R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) da 

Secretaria de Administração de Prainha; R$ 100.000,00 (cem mil reais) da Secretaria Municipal de Finanças 

de Prainha. Art. 2º Ficam adicionados, às Unidades Orçamentárias, os seguintes valores: R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais), subtraído da Manutenção do Gabinete do Prefeito (Cód. 04.122.0002.2.003) para a 

Secretaria Municipal de Saúde – Atenção Básica de Saúde; R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), subtraído 

do Apoio à entidades não governamentais (04.122.0002.2.004) para a Secretaria Municipal de Saúde – Fundo 

Municipal de Saúde – para a Manutenção da Casa de Apoio de Santarém; R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

subtraído da Manutenção da Secretaria de Finanças (04.123.0039.2.007) – para Secretaria Municipal de 

Saúde – Fundo Municipal de Saúde – Reforma da UBS de São Sebastião; R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais), subtraído da Manutenção de Assessoria Especial (04.122.0002.2.007) para a Secretaria de Finanças 

– destinado a informatização de processos da Arrecadação Municipal; R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 

subtraído do Gabinete do Prefeito (Cód. 04 administração) para a Secretaria de Viação, Obras, Transporte e 

Urbanismo – Reforma da Praça da cidade de Prainha; R$ 100.000,00 (cem mil reais), subtraído do Gabinete 

do Prefeito (Cód. 04 administração) para a Secretaria de Viação, Obras, Transporte e Urbanismo – Reforma 

da Praça Matriz do Distrito de Santa Maria do Uruará e R$ 100.000,00 (cem mil reais), subtraído do 

Gabinete do Prefeito (Cód. 04 administração) para a Secretaria de Viação, Obras, Transporte e Urbanismo – 

Reforma da Praça Matriz da Comunidade Santíssima Trindade no Rio Tamuataí; R$ 210.000,00 (duzentos 

e dez mil reais), subtraído da Secretaria de Administração de Prainha (Formação de Recursos Humanos Cód. 

04.128; Gestão de Pessoas Cód. 04.128.0028 e Capacitação e Valorização do Servidor Público Cód. 

04.128.0028.2.011) para a Secretaria Municipal de Agricultura e Produção – Reforma e Ampliação do 

Matadouro do Distrito de Santa Maria do Uruará. Art. 3º O art. 6º do aludido projeto passará a conter a 

seguinte redação: (...) Art. 6º. Ficam os poderes Executivo e Legislativo autorizados a realizar remanejamento 

e abrir, no curso da execução orçamentária, observado o limite definido pelos recursos efetivamente 

disponíveis, como determinado pelo artigo 4, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, créditos 

adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) das despesas fixadas. Plenário da Câmara 
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Municipal de Prainha, 19 de dezembro de 2022. Vereadores: Orivaldo Oliveira Ferreira, Helenilce Guedes 

Pereira, Ozires Miranda Queiroz, Elias Ferreira Campos e José Benedito da Silva Furtado, que colocado em 

discussão e votação, foi aprovado com alteração do Art. 3º O art. 6º do aludido projeto passará a conter a 

seguinte redação: (...) Art. 6º. Ficam os poderes Executivo e Legislativo autorizados a realizar 

remanejamento e abrir, no curso da execução orçamentária, observado o limite definido pelos recursos 

efetivamente disponíveis, como determinado pelo artigo 4, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março 

de 1964, créditos adicionais suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) das despesas 

fixadas. Com ressalva ainda do voto contrário do Vereador José Antônio Magno da Rocha. PARECER Nº 

004/2022 – COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO – que vota pela aprovação da EMENDA 

MODIFICATIVA Nº 001/2022, de 19 de dezembro de 2022, de autoria do Poder Legislativo, ao Projeto de 

Lei nº 008/2022, de 26 de setembro de 2022, de autoria do Poder Executivo. A EMENDA MODIFICATIVA 

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, bem como a modificação do Artigo 6º que modifica o percetual da abertura de créditos 

adicionais suplementares que, na redação original era de 50% (cinquenta por cento), passando para 40% 

(quarenta por cento), que colocado em discussão e votação, foi aprovado com ressalva do voto contrário do 

Vereador José Antônio Magno da Rocha. PROJETO DE LEI Nº 008/2022, de 26 de setembro de 2022, de 

autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023, e dá outras 

providências, que colocado em discussão e votação, foi aprovado com as emendas. Não havendo mais 

matérias para aprovação. O senhor Presidente deu por encerrada a presente Sessão. 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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