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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Primavera de acordo com o Artigo 25 

da Lei Orgânica do Município de Primavera em 25 de junho de 2021.  

 

As 19 (dezenove) horas do dia 25 (vinte e cinco) do mês de junho do ano de 

2021 (dois mil e vinte um), nesta cidade de Primavera no Estado do Pará, República 

Federativa do Brasil no Salão Nobre do Poder Legislativo Municipal, reuniu-se à 

Câmara Municipal de Primavera em Sessão Ordinária, sob a Presidência do Exmo. Sr. 

Vereador Rosivaldo Dantas Vieira que cumprimentou a todos os Vereadores, 

Vereadoras e funcionários da Câmara e a todas as pessoas que assistem a sessão 

através das redes sociais. Em seguida o presidente autorizou a segunda secretária 

Vereadora Maxilene do Socorro a fazer a chamada dos Vereadores e Vereadoras para 

verificação de “Quórum”, responderam presente os seguintes: Rosivaldo Dantas Vieira; 

Elcinei Alexandre da Silva; Maxilene do Socorro Loureiro de Almeida; Antonio Waldeir 

Oliveira da Silva; Arão Lisboa de Alcantara; Fábio Oliveira do Espirito Santo; Ingid Wend 

Cardoso L. Pragana, Lidiane Borges Pimentel e Paulo Lucielmo da Silva, feito a 

verificação de “Quórum”, o presidente convida a Vereadora Ingrid Wend, para fazer a 

leitura de um trecho bíblico, feito a leitura havendo um número legal invocando a 

benção e a proteção de Deus o presidente declarou aberta a presente sessão. Em 

seguida autoriza o primeiro secretário Vereador Elcinei Alexandre a fazer a leitura da 

ata da sessão anterior, feito a leitura, a ata entra em discussão, em seguida entra em 

votação, sendo aprovada por unanimidade. O presidente autorizou o primeiro secretário 

a fazer a leitura do expediente da ordem dia, que constou do seguinte: Parecer nº 

006/2021 da comissão de justiça e redação de leis: Referente ao Projeto de Lei nº 

002/2021, de autoria do Vereador Antonio Waldeir O. da Silva de 26/04/2021. 

Parecer nº 008/2021 da Comissão de Economia e Finanças: Referente ao Projeto 

de Lei nº 005/2021, de autoria do Poder Executivo de 30/04/2021. Projeto de Lei nº 

001/2021, de autoria do Vereador Arão Lisboa de Alcantara. Requerimento nº 

64/2021, autora: Lidiane Pimentel; Requerimento nº 63/2021, autor: Antonio 

Waldeir Oliveira da Silva. O presidente franqueou a palavra aos nobres Vereadores e 

Vereadoras que dela queiram fazer uso. Na tribuna a Vereadora Maxilene do Socorro 

deu boa noite a todos que estão presentes na sessão, e a todas as pessoas que 

acompanham pelas redes socias, a Vereadora lembrou que hoje se encerra o primeiro 
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semestre de trabalho dos Vereadores e Vereadoras na Câmara Municipal, e a mesma 

diz que segue com a sensação de ter feito o melhor, mesmo diante das dificuldades, 

mas segui firme em seus objetivos e desejou a todos um excelente mês de julho e que 

agosto venha cheio de novidades para melhoria do povo de Primavera. Na tribuna o 

Vereador Elcinei, deu boa noite a todas as pessoas presentes, e em seguida prestou 

suas condolências a família do Seu Isidoro pelo falecimento do jovem Carlos Alan, 

agradeceu também a Secretaria de Assistência Social na pessoa da Secretaria Taiana 

e ao Prefeito Áureo pelos serviços prestados à família do mesmo. Referindo-se a fala 

da Vereadora Lene Almeida falou que, acredita que todos os Vereadores e Vereadoras 

trouxeram suas contribuições, disse que todos os legisladores desta casa de Lei têm 

ciência das suas responsabilidades, do poder que o povo lhes delegou e por isso 

estamos aqui a disposição para fazer aquilo que é melhor para o povo de Primavera, 

desejou a todos os colegas um recesso abençoado. Não havendo mais pronunciamento 

passou para segunda parte da ordem do dia, sendo assim o presidente autoriza o 

primeiro secretário a fazer leitura dos seguintes documentos, para que os mesmos 

entre em discussão e em seguida entre votação. Parecer nº 006/2021 da comissão 

de Justiça e Redação de Leis: Referente ao Projeto de Lei nº 002/2021, de autoria do 

Vereador Antonio Waldeir O. da Silva de 26/04/2021, “Que institui a “ficha limpa 

municipal” nas nomeações para os cargos em comissão e funções de confiança no 

âmbito da administração direta e indireta e dos órgãos dos poderes executivo e 

legislativo municipal de Primavera”. O mesmo entra em votação, sendo aprovado por 

maioria. Parecer nº 008/2021 da Comissão de Economia e Finanças: Referente ao 

Projeto de Lei n° 005/2021, de autoria do Poder Executivo de 30/04/2021, “Que dispõe 

sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária anual de 2022 

e dá outras providências”. O mesmo entra em votação sendo aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 001/2021, de autoria do Vereador Arão Lisboa de 

Alcantara; “Que institui pensão a cônjuge de Vereador ou Vereadora que venha a 

falecer durante o exercício do mandato no Município de Primavera e da outras 

providências”.  O mesmo entra para as comissões de: Justiça e Redação de Lei e 

Economia e finanças. Requerimento nº 64/2021, autora: Lidiane Pimentel; “Que 

dispõe sobre a conclusão da obra da Arena localizada na esquina da Rua Antônio 

Maximiano, com a Travessa Francisco Peres das Mercês, no Bairro Leitelandia”. O 
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mesmo entra em votação sendo aprovado por unanimidade.  Requerimento nº 

63/2021, autor: Antonio Waldeir Oliveira da Silva. “Que dispõe sobre a conclusão da 

obra da caixa d’água na Vila do Jaburu, localizada no terreno do sr. Ofir, na esquina da 

PA124 com a Rua do Maracujá”. O mesmo entra em votação sendo aprovado por 

unanimidade. Em seguida o Presidente convocou a todos para a próxima sessão 

ordinária do dia 20/08/2021 às 19:00 horas no prédio do Poder Legislativo. Nada mais 

havendo a ser tratado o Presidente deu por encerrada a presente sessão. Sala das 

Sessões da Câmara Municipal de Primavera em 20 de agosto de 2021. 

Presidente:___________________________________________________________ 

1º Secretário:_________________________________________________________ 

2º Secretário:__________________________________________________________ 

Vereador (a):__________________________________________________________ 

Vereador (a):__________________________________________________________ 

Vereador (a):__________________________________________________________ 

Vereador (a):__________________________________________________________ 

Vereador (a):__________________________________________________________ 

Vereador (a):__________________________________________________________ 


