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ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 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, Edvaldo Gomes Barbosa, Ivan da Silva Farias, José Benedito da Silva Furtado, 

Juscelino Macedo de Carvalho, Manoel da Cruz Viégas, 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 Ezequiel 36:26, que 

diz: “Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês; tirarei de vocês o coração 

de pedra e, em troca, darei um coração de carne”. Em seguida determinou a leitura da Ata anterior 

que posta em discussão e votação foi aprovada por unanimidade. O presidente comunicou ao público 

presente que a sessão é destinada somente para o julgamento das Contas da Prefeitura Municipal de 

Prainha, exercício 2004-2006 e 2008, do ex gestor, Sr. Joaquim Vieira Nunes. Passou para o Pequeno 

Expediente. Foi apresentada a seguinte matéria: Ofício de nº 24/2019 – SJ – 

CORREGEDORIA/TCM, Belém - PA em 06/09/2019, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

do Pará, referente ao julgamento das Contas da Prefeitura Municipal de Prainha, protocolada nesta 

Casa de Leis no dia 23/09/2019, às 13h30min, com protocolo nº 105/2019. Novamente o presidente 

fez uso da palavra. Citou que assumiu a presidência no 2º biênio, 2019-2020, da 19ª Legislatura, e 

que tem cumprido com todas as atribuições e exigências do seu cargo. Disse que obedeceu a 

orientação do TCM quanto ao procedimento para a melhor condução da presente matéria. Ressaltou 

que encaminhou os autos do processo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e 

Comissão de Finanças e Orçamento, assim como para os demais parlamentares desta Casa de Leis, 

no dia  21 de outubro de 2019. Posteriormente a matéria foi apresentada na 26ª Sessão Ordinária, 

ainda no dia 21 de outubro de 2019. Após ciência da plenária, recebeu protocolo no dia 23 do mesmo 

mês e seguiu como matéria em tramitação. Cientes do tempo para análise, no dia 11 de dezembro de 

2019 a Comissão de Finanças e Orçamento encaminhou ao Sr. Joaquim Vieira Nunes através do 

Ofício de nº 001/2019 – CMP/CFO os autos do processo, para que o mesmo desse ciência. O Sr. 

Joaquim Vieira Nunes deu ciência no dia mesmo dia. No referido Ofício de nº 001/2019 – CMP/CFO, 

também constava a data do julgamento da matéria, dia 17 de fevereiro de 2019. Diante dos fatos, 

lamentou em dizer que o Relator da Comissão de Finanças e Orçamento não deu parecer sobre a 

matéria e nem compareceu na presente sessão, destinada para o julgamento das Contas da Prefeitura 

Municipal de Prainha, exercício 2004-2006 e 2008, do ex gestor, Sr. Joaquim Vieira Nunes. Em 

respeito ao público presente, pediu que os demais parlamentares se pronunciassem brevemente sobre 

o ocorrido dando continuidade à sessão. Passou-se para o Grande Expediente. Usou da palavra o 

vereador Orivaldo Oliveira Ferreira. Saudou a todos. Lamentou o fato da Comissão de Finanças e 

Orçamento não ter dado um parecer sobre a matéria do dia. Pediu providências urgentes por parte da 

Mesa Diretora. Deixou seu repúdio pelo ocorrido. Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o 

vereador Ivan da Silva Farias. Cumprimentou a todos. Disse que é uma falta de responsabilidade do 

Relator da Comissão de Finanças e Orçamento não comparecer à sessão e não ter dado o parecer 

prévio sobre a matéria apresentada. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Agnaldo Teles 

Mágno. Saudou a todos. Disse que é uma vergonha tal situação. Os vereadores foram impedidos de 
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fazer o seu trabalho por falta de responsabilidade do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento. 

Pediu posicionamento do presidente da Câmara, no uso de suas atribuições. Agradeceu e finalizou. 

Usou da palavra o vereador Waldemir Oliveira Ferreira. Cumprimentou a todos. Pediu desculpas a 

sociedade prainhense pela falha desta Casa Leis. Disse que alertou a presidência da Mesa Diretora 

sobre o não posicionamento da Comissão de Finanças e Orçamento. Ressaltou que o maior 

compromisso do vereador é com esta Casa de Leis. Agradeceu e finalizou. Fez uso da palavra o 

vereador Edvaldo Gomes Barbosa. Saudou a todos. Corroborou com os demais vereadores, entretanto 

frisou que no seu mandato como presidente da Câmara no primeiro biênio da atual legislatura, fez o 

seu papel, encaminhando os processos as devidas comissões. Portanto não aceita ser responsabilizado. 

Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador José Benedito da Silva Furtado. Criticou o Relator 

da Comissão de Finanças e Orçamento pela omissão diante da matéria. Lamentou que os 

parlamentares presentes estejam impedidos de fazer o seu trabalho neste dia. Agradeceu e finalizou. 

Usou da palavra o vereador Arivaldo da Silva Nunes. Cumprimentou a todos. Disse que não está 

envergonhado por nada. Destacou que como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento avisou 

previamente o relator sobre a matéria, porém o mesmo se eximiu de sua responsabilidade. Agradeceu 

e finalizou. Fez uso da palavra o vereador Juscelino Macedo de Carvalho. Cumprimentou a todos. 

Disse que o relator terá a oportunidade de justificar pela ausência nesta importante sessão. Propôs 

que a Mesa Diretora agende uma nova data para que seja o julgamento das Contas do ex prefeito, Sr. 

Joaquim Vieira Nunes. Agradeceu e finalizou. Usou da palavra o vereador Manoel da Cruz Viégas. 

Saudou a todos. Ressaltou que não irá julgar o seu colega pela ausência. Todavia, como membro da 

Comissão de Finanças e Orçamento não pode assumir a culpa pelo ocorrido, já que se fez presente 

nesta sessão para fazer o seu trabalho. Agradeceu e finalizou. Com a palavra, o presidente mais uma 

vez esclareceu que obedeceu a orientação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará 

sobre a tramitação do processo, seguindo o Regimento Interno desta Casa de Leis. Diante do ocorrido, 

tomará as devidas providências, no uso de suas atribuições. Agradeceu e finalizou. Não havendo mais 

quem fizesse uso da palavra, o Presidente passou para Ordem do dia. Foi apresentada a seguinte 

matéria: Ofício de nº 24/2019 – SJ – CORREGEDORIA/TCM, Belém - PA em 06/09/2019, Tribunal 

de Contas dos Municípios do Estado do Pará, para o julgamento das Contas da Prefeitura Municipal 

de Prainha, exercício 2004-2006 e 2008, do ex gestor, Sr. Joaquim Vieira Nunes. De acordo com Art. 

55. do Regimento Interno – que diz: escoado o prazo sem que tenha sido proferido o parecer, a matéria 

será incluída imediatamente na Ordem do Dia, para que o Plenário se manifeste sobre a dispensa do 

mesmo. Na ausência do Sr. Josué Pereira do Nascimento, Relator da Comissão de Finanças e 

Orçamento, e sem o parecer prévio do mesmo sobre a matéria, a plenária foi contraria a dispensa do 

parecer. Portanto, a matéria do dia não pôde ser votada. Sem nada mais a tratar, 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 dezoito de fevereiro de dois mil e vinte. 
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