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Presidente: Elias Sarraf Pacheco 
1º Secretário: Wanderson Alves Pinheiro 
2º Secretário: Carlos Diniz Miranda Costa 
 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um 
(2021), 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 extraordinário, sob a Presidência do senhor Vereador Elias Sarraf Pacheco, 
tendo como secretários os senhores Vereadores Wanderson Alves Pinheiro e Carlos 
Diniz Miranda Fernandes, 1º e 2º respectivamente e demais senhores Vereadores: 
Eliabe Ferreira Lima, José Filho Pereira Correa, Joselito Caramês de Melo, José 
Francisco Viegas Dias, Gil Paulo Nunes Brilhante, José Getulio Viegas de Lima, José 
Nilson Ferreira Rocha, José Antonio Souza Ramos. Havendo número legal e tendo 
invocado as bênçãos de Deus, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos da 
presente reunião, dizendo o motivo da mesma, que era para deliberarem sobre o 
Projeto de Lei nº 003/21, o qual ratificava protocolo de intenções firmado entre 
Municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à Pandemia 
do Coronavirus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da Saúde. Depois foi 
feita a leitura de um trecho bíblico pelo senhor Joselito Caramês de Melo (Salmo 128, 
1-2). Em seguida foram feitas as leituras seguintes: Projeto de Lei nº 003/21 e Edital de 
convocação 001/2021, da Mesa da Câmara Municipal, convocando os senhores 
vereadores para reunião extraordinária que seria realizada no dia 18 do corrente, a 
partir das 09:00 horas da manhã. Feita as leituras, o senhor vereador José Getulio 
Viegas de Lima, líder go governo na casa, dirigiu-se a Mesa Diretora, fazendo o pedido 
de dispensa de licença de interstício para o projeto acima, tendo sido aceito pela 
plenária. Em seguida foi colocado em discussão e depois de discutido, em votação, 
Projeto de Lei nº 003/2021, acima, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, 
esgotado o horário regimental, o senhor Presidente declarou encerrada a presente 
reunião, convocando os senhores vereadores para um período de reuniões ordinárias 
a serem iniciadas nos dias 23, 24, 25 e 26 do mês de março de 2021, às 09:00 horas 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 março de dois 
mil e vinte e um.  
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