Estado do Pará
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Melgaço

Ata da 17ª Reunião Ordinária, 2º período,
2º ano, da 14ª Legislatura em 18 de
dezembro de 2018.
Presidente: José Francisco Viegas Dias
1º Secretário: Elias Sarraf Pacheco
2º Secretário: José Nilson Ferreira Rocha
Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
dezoito (2018), às 09:00 horas da manhã, no Plenário Francisco Mamede,
situado a avenida Senador Lemos, nº 357, na cidade de Melgaço-Pá, reuniu-se
o Poder Legislativo, em caráter ordinário, sob a presidência do senhor vereador
José Francisco Viegas Dias, tendo como secretários os senhores vereadores
Elias Sarraf Pacheco e José Nilson Ferreira Rocha, 1º e 2º respectivamente e
demais senhores vereadores: Alzimar Gomes Alves, Carlos Diniz Miranda
Costa, José Getulio Viegas de Lima, José Antonio Souza Ramos, Raimundo de
Jesus Pereira Lima e João Paulo Ribeiro Wanzeler. Estiveram ausentes à
reunião os senhores vereadores Gil Paulo Nunes Brilhante e Luiz Wagner
Fernandes Ferreira, todos justificados pela Mesa Diretora. Havendo número
legal e tendo invocado as bênçãos de Deus, o senhor presidente declarou
abertos os trabalhos da presente reunião, pedindo ao vereador José Nilson
Ferreira Rocha, que fizesse a chamada de presença dos senhores vereadores.
Em seguida foi feita a leitura de um trecho bíblico pelo senhor José Antonio
Souza Ramos - Isaías 43-13.
Em seguida foi feita a leitura da ata anterior, pelo senhor
vereador Elias Sarraf Pacheco, a qual depois de lida foi aprovada. Em seguida
passou-se ao Pequeno Expediente, constando as seguintes matérias: Pedido de
licença do vereador Luis Wagner Fernandes Ferreira; Pareceres das Comissões
de Justiça e Redação de Lei e Orçamento e Finança; Requerimento de nº
042/2018, de iniciativa do senhor Vereador Elias Sarraf Pacheco, pedindo a
renomeação da Praça João XXIII, por Praça da Bíblia e Projeto de Lei nº
011/2018, vinda do Executivo Municipal, a qual versava sobre o Orçamento
Geral do Município para o ano financeiro de 2019. Encerrada a parte a reunião
foi dirigida ao Grande Expediente, sendo franqueada a palavra ao senhor
vereador Carlos Diniz Miranda Costa, o qual depois de saudar a todos com um
bom dia, agradeceu ao senhor Prefeito Municipal, pela inauguração do posto
médico de Areias, bem como os senhores vereadores por terem aprovado seu
requerimento. em seguida fez um pedido para que a Mesa, juntamente com os
demais vereadores, fizessem uma fiscalização nas obras que estão sendo
realizada pela Prefeitura, pois, segundo ele, que é técnico de obra, as mesmas
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não estão de sendo feita de qualidade. Em seguida a reunião foi encaminhada a
Ordem do Dia, para a qual constava Requerimento acima, nº 042/2018, o qual
foi defendido por seu autor e depois discutido por todos, sendo que depois da
discussão, o mesmo fora substituído por uma Indicação nº 002/2018, que pedia
ao Prefeito municipal o envio de um projeto de lei à Câmara, com o teor do
requerimento. Colocado em votação, a indicação fora aprovado, com a exceção
do vereador João Paulo Ribeiro Wanzeler. Constava também Pareceres das
Comissões de Justiça e Redação de Lei e Orçamento e Finança, referente ao
projeto de Lei Orçamentária de nº 011/2018, os quais foram defendidos por
seus relatores e depois discutidos pela plenária. Após discutido, foram
colocados em votação, culminando com aprovação unânime. A seguir o senhor
Presidente comunicou a aprovação do projeto de lei Orçamentário Geral para
2019, em 1ª votação.E como nada mais houvesse a ser tratado o senhor
presidente declarou a presente reunião encerrada, antes, porém, marcando
uma nova a ser realizada no dia 19 de dezembro de 2018, às 09:00 da manhã.
Foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada pelo Plenário, será
assinada pelos membros da Mesa. Plenário Francisco Mamede, em 18 de
novembro de dois mil e dezoito.
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