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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

Aos vinte e um dias do mês de outubro 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 13:00 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,  Edvaldo 

Gomes Barbosa, Ivan da Silva Farias, José Benedito da Silva Furtado, Josué Pereira do Nascimento, 

Orivaldo Oliveira Ferreira e Waldemir Oliveira Ferreira. Constatada a existência de quórum, sob as 

bênçãos de Deus, declarou aberta a presente Sessão. Na ausência do vereador Juscelino Macedo de 

Carvalho o Presidente convidou para compor a Mesa o vereador Orivaldo Oliveira Ferreira, que 

assumiu como segundo secretário. Convocou os pares a ouvirem uma reflexão da Bíblia que está em 

2 Coríntios 5:7 que diz: “Porque andamos por fé e não por vista”. 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:  Oficio n° 24/2019 SJ – 

CORREGEDORIA/TCM, para solicitar informações e orientações relativas ao julgamento das contas 

da Prefeitura Municipal de Prainha. Com a palavra, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Prainha encaminhou os autos do processo à Comissão de Finanças e Orçamento para que analisem e 

emitam o parecer, referente à Prestação das Contas da Prefeitura Municipal de Prainha dos Exercícios 

de 2004, 2005, 2006 e 2008 de responsabilidade do Senhor Joaquim Vieira Nunes. Esclareceu ao 

pares presentes, que esta Casa protocolou no dia 24/09/2019 o Oficio n° 24/2019 SJ – 

CORREGEDORIA/TCM, relativo ao julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Prainha, 

como já fora lido e citado anteriormente, conforme documentação organizada nos seguintes termos: 

Oficio, Relatório, Voto, Resolução, comprovante de devolução da Prestação de Contas e Publicação 

no Diário Oficial. O Presidente também encaminhou os autos do processo mencionado à Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação Final, ao Assessor Jurídico, Dr. Luciano Azevedo Costa, e aos 

demais parlamentares desta Casa de Leis. Estando todos cientes e em comum entendimento deu 

prosseguimento a sessão. Não havendo mais matérias a serem apresentadas e nem quem fizesse uso 

da palavra, passou-se para o Grande Expediente. Não havendo quem fizesse uso da palavra, o 

Presidente passou para Ordem do dia. Foram apresentadas as seguintes matérias: Projeto de 

Resolução Nº 008/2019 de 14 de Outubro de 2019, que altera o paragrafo único do artigo 4º da 

Resolução nº 007/2019 que institui o  Núcleo de Apoio ao Cidadão – NACI na Câmara Municipal de 

Prainha – Pará, e dá outras providências. 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 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 dezoito de novembro de dois mil e dezenove.  
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