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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE Nº 
01/2019, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 
NOVO, REALIZADA EM 03.12.2019, PARA DISCUTIR E 
VOTAR O PARECER FINAL ELABORADO PELO 
RELATOR, QUE EMITIU PARECER FINAL PELA 
PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO, E DEMAIS 
PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. 

 

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, 
reuniram-se, no prédio da Câmara Municipal de Santarém Novo, os Vereadores ao 
fim assinados, membros da Comissão Processante nº 01/2019, para participarem de 
reunião da referida Comissão, que teve como objetivo discutir e votar o parecer final 
proferido pelo Relator, devendo a Comissão, nesta oportunidade, emitir parecer 
final, pela procedência ou improcedência da acusação, nos termos preconizados 
no art. 5º, inciso V, segunda parte, do Decreto-Lei nº 201/1967, e demais 
providências cabíveis. Verificada a presença de todos os membros desta Comissão 
Processante, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, comunicando aos 
presentes o objetivo da reunião e pediu que o Relator, Vereador JOEL DO CARMO 
CORREA, fizesse a leitura de seu parecer final (voto). Com a palavra, o Senhor 
Relator fez a leitura integral do seu voto, do qual fica consignado em ata o seguinte 
trecho final: “(...) Estando os autos instruídos na forma regimental, submeto a 
presente matéria ao crivo desta Comissão, propugnando pela adoção da seguinte 
Proposta de Voto: (6.1) INDEFERIMENTO de todas as preliminares arguidas pela 
defesa do Denunciado, em razão dos fundamentos explicitados no parecer prévio 
emitido por esta Comissão (fls. 89/106); (6.2) PROCEDÊNCIA da acusação, por 
reconhecer que o Denunciado cometeu a infração político-administrativa descrita no 
art. 4º, inciso VII, do Decreto-Lei nº 201/1967; (6.3) Remessa dos autos à 
Presidência desta Casa de Leis para designação de data e hora para convocação 
e realização de sessão de julgamento do presente parecer final desta Comissão 
Processante, com arrimo no artigo 5º, inciso V, do Decreto-Lei nº 201/1967; (6.4) 
Encaminhamento de cópia integral do presente processo ao Ministério Público 
Estadual, aos cuidados do Promotor de Justiça que atua nesta Comarca, bem como 
ao Juízo Eleitoral de Santarém Novo e ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Pará – TRE/PA, para as devidas anotações de inelegibilidade; (6.5) 
intimação do Denunciado, para tomar ciência do teor do presente parecer final e 
para ciência da data em que este será submetido a julgamento pelo soberano 
Plenário desta Casa de Leis; (6.6) intimação dos Advogados do denunciado, Dr. 
ORLANDO BARATA MILEO JUNIOR (OAB/PA nº 7.039) e Dr. RAFAEL DUQUE 
ESTRADA DE OLIVEIRA PERON (OAB/PA nº 19.681), pessoalmente, ou por meio 
do Diário Oficial do Estado do Pará, acerca do teor do presente parecer final e para 
ciência da data em que será submetido ao Plenário; (6.7) intimação do Defensor 
Dativo, Doutor ORLANDO GARCIA BRITO (OAB/PA nº 21.905), acerca do teor do 
presente parecer final e para ciência da data em que será submetido ao Plenário; e 
(6.8) publicação deste Parecer Final no Mural e no sítio eletrônico da Câmara 
Municipal de Santarém Novo.”. Após a leitura integral do voto do Relator, o senhor 
Presidente colocou a proposta de voto em discussão. Como não houve discussão, o 
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Presidente colocou a proposta em votação, tendo esta sido aprovada pela 
unanimidade dos membros presentes. Em seguida, o Presidente anunciou o 
resultado da votação: a proposta de voto apresentada pelo Relator foi aprovada 
pela unanimidade dos Vereadores que compõem a Comissão Processante, 
passando o Parecer do Relator a constituir o Parecer Final desta Comissão, 
apresentado como conclusão dos trabalhos realizados. Dessa forma, a Comissão 
Processante aprova o Parecer do Relator e opina, em unanimidade, pela 
PROCEDÊNCIA da acusação. Logo após, o Senhor Presidente determinou que 
fossem cumpridas todas as recomendações do Senhor Relator que sejam de 
competência desta Comissão, determinando, por fim, que a presente ata fosse 
juntada aos autos. Como nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente 
encerrou a reunião. E para constar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e 
aprovada foi assinada por todos os Vereadores presentes. 
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