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Ata da 15ª Reunião Ordinária, 1º período, 
3º ano, da 14ª Legislatura em 25 de junho 
de 2019. 
  

Presidente: Raimundo de Jesus Pereira Lima 
1º Secretário: José Antonio Souza Ramos 
2º Secretário: José Getulio Viegas de Lima  
 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho 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 
vereadores José Antonio Souza Ramos e José Getulio Viegas de Lima, 1º e 2º 
respectivamente e demais senhores vereadores: Carlos Diniz Miranda Costa, 
Elias Sarraf Pacheco, João Paulo Ribeiro Wanzeler, Luiz Wagner Fernandes 
Ferreira, Alzimar Gomes Alves e Gil Paulo Nunes Brilhante. Estiveram 
ausentes à reunião os senhores vereadores: 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 vereador José Getulio Viegas de 
Lima, que fizesse a chamada de presença dos senhores vereadores. Depois foi 
feito a leitura de um trecho bíblico pelo senhor vereador João Paulo Ribeiro 
Wanzeler, que leu: Salmo 23. 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. Continuando, a reunião foi dirigida ao 
Pequeno Expediente, para o qual constava: Pedido de licença dos senhores 
vereadores José Francisco Viegas de Dias e José Nilson Ferreira Rocha; 
Requerimentos de nºs 006 e 007/2019, de iniciativa do senhor vereador Gil 
Paulo Nunes Brilhante, os quais pediam:  reforma e ampliação do prédio onde 
funciona a Escola Municipal Tiradentes, localizada no rio Irajuba, com duas (02) 
salas de aulas padronizadas e banheiro e autorização para a ida da máquina 
retroescavadeira da Prefeitura Municipal, para que a mesma faça as 
escavações de 13 (treze) tanques para criação de peixes, nas comunidades: rio 
Croari, rio Irajuba e rio Junã. Encerrada a parte, passou-se ao Grande 
Expediente, tendo sido franqueada a palavra ao senhor vereador Carlos Diniz 
Miranda Costa, que fez seus agradecimentos pelo trabalho realizado no 
semestre, com a graça de Deus. Depois pediu que fosse registrado o seguinte: 
“Peço à Mesa da Câmara que encaminhem ao setor competente da Prefeitura, 
pedido de esclarecimento a respeito do motor que faz escavações de poços 
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para criação de peixes, informando onde se encontra a referida máquina. Que 
também fosse concertado o motor da retroescavadeira, que se encontra 
impossibilitado para uso, pois o mesmo foi quebrado por falta de óleo 
lubrificante”. Em seguida, a palavra fora dirigida ao senhor vereador Elias 
Sarraf Pacheco, que depois de desejar um bom dia a todos, falou dos trabalhos 
no 1º semestre vencido, agradecendo a Deus por lhes ter concedido  à todos 
saúde, força para que nós vereadores sempre desenvolvam os trabalhos do 
legislativo, atendendo o clamor e anseio do povo e, que no segundo semestre 
possamos voltar do nosso recesso, mais revigorados sempre unidos para 
desenvolvermos nosso trabalho com muito êxito na luta ao nosso povo 
propondo sempre dias melhores. Em seguida falou do falecimento brusco de 
dois jovens melgacenses, uma a jovem JORDANA RIBEIRO NOGUEIRA, que fora 
atropelada na cidade de Castanhal-Pá, na qual faleceu ali mesmo no local do 
acidente. Sobre essa jovem, disse que estava nos últimos momentos já 
finalizando os estudos no curso de AQUICULTURA, praticamente já finalizado 
seu TCC para defendê-lo. E Outro, fora o jovem KELVE WASHINGTON SANTOS 
DA SILVA, cujo corpo ainda estava sendo velado, pois ambos filhos 
melgacenses, ambos tinham estudados no Ensino Fundamental e Médio nesse 
nosso município de Melgaço. Finalizando seu discurso, pediu à Mesa da Câmara 
que encaminhem as famílias enlutadas, voto de pesar pelas fatalidades 
ocorridas, pois Melgaço perde dois jovens de futuro promissor garantido. Em 
seguida a reunião foi encaminhada a Ordem do Dia, para o qual constava 
requerimentos acima, os quais foram encaminhados a discussão por seu autor 
e depois discutido, sendo aprovados por todos. A seguir, como nada mais 
constasse, o senhor Presidente declarou a mesma encerrada, antes, porém, 
marcando uma nova reunião ordinária a ser realizada no dia 26 de junho 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 25 de junho de dois mil e dezenove.  
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