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ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO 
PROCESSANTE Nº 02/2019, DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTARÉM NOVO, REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO 2019, COM 
O OBJETIVO DE DELIBERAR SOBRE A ESCOLHA DO 
PRESIDENTE E DO RELATOR DA COMISSÃO E DEMAIS 
PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. 

 

Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas e 
trinta minutos, reuniram-se, no prédio da Câmara Municipal de Santarém Novo, os Vereadores 
ao fim assinados, membros da Comissão Processante nº 02/2019, para participarem da 
reunião de instalação da referida comissão, que teve como objetivo deliberar sobre a 
composição e designação dos cargos que os membros deveriam ocupar e demais 
providências cabíveis. Após discussão e avaliação conjunta, os membros definiram, por 
unanimidade, que a Comissão teria a seguinte formação: Vereador SÉRGIO REIS COSTA 
ARAGÃO – Presidente, Vereador CARLOS ADRIANO MORAIS DE SOUZA – Relator, e 
Vereador JOÃO TEIXEIRA FONSECA – Membro. Em seguida, o Senhor Presidente da 
Comissão leu a íntegra da denúncia oferecida pelo cidadão ELIEL NINA DE AZEVEDO contra 
LAÉRCIO COSTA DE MELO, Prefeito Municipal de Santarém Novo, enfatizando que a 
denúncia havia sido recebida pela Câmara Municipal de Santarém Novo na data de hoje, 01 
de novembro de 2019. Após a leitura da denúncia, o Senhor Presidente informou que havia 
necessidade de providenciar-se a notificação pessoal do denunciado. Ato contínuo, o Senhor 
Presidente determinou que fosse feita a notificação do denunciado, nos termos da lei, 
encaminhando-se, ao mesmo, cópia da denúncia com seus anexos, cópia do Decreto 
Legislativo que criou a presente Comissão e cópia da ata da presente reunião, para que, 
no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que 
pretende produzir e arrole testemunhas, até o máximo de dez. Em seguida, o Senhor 
Presidente determinou a autuação do processo, com a respectiva numeração de suas folhas. 
Como nada mais havia para ser deliberado, e ninguém mais quis fazer uso da palavra, o 
Senhor Presidente declarou encerrada a sessão, desejando votos de sucesso aos membros 
da Comissão Processante recém instalada. E para constar, foi lavrada a presente ata, que 
depois de lida e aprovada foi assinada por todos os Vereadores presentes. 
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