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Ata da 3ª Reunião Ordinária, 2º período, 
3º ano, da 14ª Legislatura em 29 de 
agosto de 2019. 
  

Presidente: Raimundo de Jesus Pereira Lima 
1º Secretário: José Getulio Viegas de Lima 
2º Secretário: Carlos Diniz Miranda Costas 
 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
dezenove (2019), 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 
Raimundo de Jesus Pereira Lima, tendo como secretários os senhores José 
Getulio Viegas de Lima e Carlos Diniz Miranda Costa, 1º e 2º respectivamente 
e demais senhores: Gil Paulo Nunes Brilhante, Elias Sarraf Pacheco, Luiz 
Wagner Fernandes Ferreira e João Paulo Ribeiro Wanzeler. Estiveram 
ausentes à reunião os senhores José Antonio Souza Ramos, Alzimar Gomes 
Alves, José Francisco Viegas Dias e José Nilson Ferreira Rocha, licenciados 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 Carlos Diniz Miranda Costa, que fizesse a chamada de presença dos 
senhores vereadores. Depois foi feita a leitura de um trecho bíblico pelo senhor 
Luis Vagner Fernandes Ferreira (salmo 121 – Elevo os meus olhos para os 
montes: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o 
céu e a terra!) Em seguida foi feita a leitura da ata anterior pelo senhor José 
Getulio Viegas de Lima, e após, discutida, votada e aprovada. Continuando, a 
reunião foi dirigida ao Pequeno Expediente, para o qual constava: parecer da 
comissão de Justiça e Redação de Lei, favorável ao Projeto de Lei nº 008/2019, 
do executivo municipal, dispondo sobre a criação do cargo de orientador social 
de nível médio, integrante do sistema único de assistência social – SUAS, dando 
outras providências. Encerrada a parte, a reunião foi dirigida ao Grande 
Expediente, sendo constatada a ausência de inscrição dos senhores vereadores 
para uso da palavra. Em seguida a reunião foi encaminhada a Ordem do Dia, no 
qual foram votadas as seguintes matérias: Parecer favorável ao projeto de Lei 
nº 008/2019, vindo da Comissão de Justiça e Redação de Lei – aprovado -; 
projeto de Lei nº 008/2019 – aprovado; A seguir, como nada mais constasse, o 
senhor Presidente declarou a mesma encerrada, antes, porém, comunicando à 
plenária, a suspensão da reunião que seria realizada no dia 30 de agosto, por 
motivos do falecimento de uma pessoa muito querida na cidade e que o velório 
seria realizado na Câmara Municipal e marcando um novo  período de reuniões 
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ordinárias a serem realizadas nos dias 24, 25, 26 e 27 de setembro de 2019, 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 29 de agosto de dois mil e dezenove.  

 
Raimundo de Jesus Pereira Lima  

 Presidente 
 

José Getulio Viegas de Lima                  
1º Secretário                             

 
Carlos Diniz Miranda Costa 

2º Secretário 
 


