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Ata da 5ª Reunião Ordinária, 1º período, 
4º ano, da 14ª Legislatura em 24 de 
março de 2020. 
  

Presidente: José Nilson Ferreira Rocha 
1º Secretário: José Antonio Souza Ramos 
2º Secretário: Carlos Diniz Miranda Costa 
 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março do ano de dois mil 
e vinte (2020), 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 
Nilson Ferreira Rocha, tendo como secretários os senhores vereadores José 
Antonio Souza Ramos e Carlos Diniz Miranda Costa, 1º e 2º respectivamente 
e demais senhores vereadores: Alzimar Gomes Alves, Luis Wagner Fernandes 
Ferreira, Gil Paulo Nunes Brilhante, José Getulio Viegas de Lima e João Paulo 
Ribeiro Wanzeler. Estiveram ausentes à reunião os senhores Elias Sarraf 
Pacheco, Raimundo de Jesus Pereira Lima e José Francisco Viegas Dias, 
todos licenciado pela Mesa. Havendo número legal e tendo invocado as bênçãos 
de Deus, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos da presente reunião, 
pedindo ao vereador Carlos Diniz Miranda Costa, que fizesse a chamada de 
presença dos senhores vereadores. Depois foi feito a leitura de um trecho bíblico 
pelo senhor vereador José Antonio Souza Ramos, que leu: Isaias, 6, 1. Em 
seguida foi feita a leitura da ata anterior pelo senhor vereador José Antonio 
Souza Ramos, a qual depois de lida foi discutida e depois votada, sendo 
aprovada. Dando continuidade, a reunião fora dirigida ao Pequeno Expediente, 
cuja pauta foi: Pedido de Licença dos vereadores José Francisco Viegas Dias, 
Elias Sarrafa Pacheco e Raimundo de Jesus Pereira Lima. Constava 
também, Projeto de Lei nº 001/2020, de 20 de fevereiro de 2020, “Autorizando 
o registro e a destinação da receita oriunda da cessão onerosa do bônus de 
assinatura do Pré-Sal, dá outras providências", para o qual foi feito pedido de 
licença de dispensa de Interstício pelo senhor vereador José Getulio Viegas de 
Lima, o qual foi aceito pela plenária, tendo apenas o vereador João Paulo 
Ribeiro Wanzeler, sido contrário ao pedido. Passando ao Grande Expediente, a 
palavra fora franqueada aos senhores vereadores, porém, não sendo usada. Em 
seguida a reunião foi encaminhada a Ordem do Dia, para a qual constava. Nela 
foi colocado o projeto de lei acima, em discussão e depois de discutido, em 
votação, sendo aprovado, com exceção do vereador João Paulo Ribeiro 
Wanzeler, que se absteve da votação.  E como nada mais constasse, o senhor 
Presidente declarou a mesma encerrada e, em CONSIDERANDO a PANDEMIA 
que o Novo Corona vírus vem causando ao mundo inteiro. Bem como a 
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necessidade do ISOLAMENTO SOCIAL, para que se evite a propagação do vírus, 
suspendeu as demais sessões ordinárias do mês de março, determinando a 
Secretaria que oficializasse a suspensão através de Resolução. Foi lavrada a 
presente ata, que após ser lida e aprovada pelo Plenário, será assinada pelos 
membros da Mesa. Plenário Francisco Mamede, em 24 de março de dois mil e 
vinte.  

 
José Nilson Ferreira Rocha  

 Presidente 
 

José Antonio Souza Ramos              
1º Secretário                              

 
Carlos Diniz Miranda Costa              

2º Secretário                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


