
Município de Muaná 
Poder Legislativo 

Câmara Municipal de Muaná 

PORTARIA N° 10912019-GP/CMM, de 19 de setembro de 2019. 

Dispõe sobre a criação da Comissão 
Parlamentar de Inquérito n° 
002120 1 9-CMM, da Câmara de 
Vereadores de Muaná para apurar 
irregularidades administrativas do 
Executivo Municipal entre 
janeiro/2013 até a presente data, 
contra o prefeito municipal, o Sr. 
Sérgio Murilo dos Santos Guimarães, 

r e a Presidente do FUNPREM, Sra. 
Cláudia Edna Paes Costa, relativo a 
ausência de repasse de contribuições 
previdenciárias retidas dos servidores 
ativos e patronais do executivo, ao 
FUNPREM, e dá outras providências". 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUANÁ/PA, no uso de 
atribuição que lhe são conferidas pelos artigo 24, inciso IX, e artigo 49 e 
seguintes da Lei Orgânica Municipal, e o artigo 43 e seguintes do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Muaná/PA, faz saber que mediante a 
requisição de 1/3 (um terço) dos membros do Plenário do Legislativo Municipal 
através do Memorando Conjunto n° 002/2019 do gabinete do Vereador João 
Guilherme Kalume Kalif, subscrito por este, pelo Vereador Francisco de Paula 
Almeida Teixeira e pela Vereadora Elizabeth da Costa Gavino e 

CONSIDERANDO a prerrogativa legal do cargo da Presidência do Legislativo de 
Muaná em designar a formação das comissões temporárias (Art. 41, parágrafo 
único, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Muaná); 

CONSIDERANDO a exigência de atendimento à proporcionalidade partidária 
na formação das comissões e a existência de blocos partidários; 

CONSIDERANDO que a Legislação Municipal dispensa a aprovação pelo 
Plenário de Requerimento de 1/3  dos membros do Legislativo de Muaná/ PA 
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que requer a abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito pelo prazo de 90 
(noventa) dias prorrogáveis por igual período, 

CONSIDERANDO que o Memorando apresentou a finalidade da CPI e demais 
requisitos legais para a constituição de uma comissão desta natureza; 

RESOLVE: 

Art. 10.  Fica criada a Comissão Parlamentar de Inquérito n° 002/2019-CMM 
que terá os poderes previstos na Lei Orgânica de Muaná e no Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Muaná, com os seguintes membros: João 
Guilherme Kalume Kalif, Francisco de Paula Almeida Teixeira, Domingos 
Nazareno Silva da Silva. 

Art. 2°. A presente Comissão Parlamentar de Inquérito terá o prazo de 90 
(noventa) dias a partir de sua criação para a conclusão das investigações, 
prorrogáveis por igual período. 

Art. W. Deverão os membros da presente comissão parlamentar de inquérito 
se reunir para deliberar sobre a escolha de seu Presidente e Vice-presidente, 
que conduzirão os trabalhos da Comissão e decidirão por maioria simples, em 
reunião própria a ocorrer preferencialmente às 12h do dia 19/09/2019, ou 
outro horário posterior. 

Art. 4°. As reuniões da presente Comissão serão realizadas nas dependências 
da Câmara Municipal de Muaná-PA, salvo decisão diversa de seu presidente. 

Art. 5°. A finalidade da presente comissão parlamentar de inquérito será de 
apurar irregularidades administrativas do Executivo Municipal de Muaná na 
contratação de uma administrativas do Executivo Municipal entre 
janeiro/2013 até a presente data, contra o prefeito municipal, o Sr. Sérgio 
Murilo dos Santos Guimarães, e a Presidente do FUNPREM, Sra. Cláudia Edna 
Paes Costa, relativo a ausência de repasse de contribuições previdenciárias 
retidas dos servidores ativos e patronais do executivo, ao FUNPREM. 

Art. 6°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Câmara Municipal de Muaná (PA), 19 de setembro de 2019. 

CQMMAR  NUNES VALE 
Presidente da Câmara Municipal de Muaná/PA 
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