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Ata da 13ª Reunião Ordinária, 1º período, 
3º ano, da 14ª Legislatura em 30 de maio 
de 2019. 
  

Presidente: Raimundo de Jesus Pereira Lima 
1º Secretário: José Nilson Ferreira Rocha 
2º Secretário: José Antonio Souza Ramos 
 

Aos 30 (trinta) dias do mês de maio 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 Nilson Ferreira Rocha e José Antonio Souza Ramos, 1º e 2º 
respectivamente e demais senhores vereadores: Alzimar Gomes Alves, Carlos 
Diniz Miranda Costa, Luis Wagner Fernandes Ferreira, José Francisco Viegas 
Dias, José Getulio Viegas de Lima, Elias Sarraf Pacheco e João Paulo Ribeiro 
Wanzeler. Faltou à reunião o senhor Gil Paulo Nunes Brilhante. Havendo 
número legal e tendo invocado as bênçãos de Deus, o senhor Presidente 
declarou abertos os trabalhos da presente reunião, pedindo ao vereador José 
Antonio Souza Ramos, 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: Salmo 46. Em seguida foi feita a leitura 
da ata anterior pelo senhor vereador José Nilson Ferreira Rocha, a qual depois 
de lida foi discutida e depois votada, sendo aprovada. Continuando, a reunião foi 
dirigida ao Pequeno Expediente, cuja pauta foi: Projeto de Resolução nº 
001/2019, concedendo Título de Cidadão Melgacense ao senhor JOIZAEL 
GOMES DOS SANTOS, de iniciativa do senhor vereador Raimundo de Jesus 
Pereira Lima, pelos serviços prestados na evangelização do povo Melgacense e 
Requerimento nº 004/2019, de autoria do senhor vereador José Getulio Viegas 
de Lima, o qual pedia a construção de um posto médico na comunidade São 
José, Gonço, Rio quaqualinho, Município de Melgaço e Ofício nº 029/2019, da 
Câmara Municipal de Melgaço, convidando o Conselho Municipal da escola 
Getulio Vargas para uma reunião no dia 31 deste mês. Passando ao Grande 
Expediente, foi franqueada a palavra ao senhor vereador José Getulio Viegas 
de Lima, que na pessoa do senhor Presidente da casa, saudou os demais 
membros. Depois saudou o senhor Juscelino Barbosa de Lima, seu tio e seu 
colega que estavam presentes. Depois falou de sua visita ao meio rural, coisa 
que todos os vereadores fazem de vez em quando. Falou que na gestão anterior o 
Município ganhou do MEC e FNDE, convênios para construir escolas 
padronizadas no meio rural, nas localidades de: Quaquajó, Pimental e Boca do 
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Camuim, Rio Laguna e dessas apenas uma foi concluída e as outras a empresa 
responsável decretou falência segundo informação da Prefeitura e não concluiu 
as obras. Disse que não culpava ninguém. Falou que a escola do Camuim faltava 
cerca de 20% (vinte por cento) para ser concluída e a do Pimental, 60% 
(sessenta por cento). Disse que conversara com o Prefeito, o qual teria 
parâmetros legais para rescindir os processos licitatório e tentar resolver os 
problemas. Pediu à mesa para que numa conversa informal com o Prefeito, o 
Secretário de Educação e o setor jurídico, tentassem resolver a situação. Outro 
assunto abordado pelo vereador foi a falta de remédios nos postos de saúde e o 
que se sabe é que o Município tem disponível 12 (doze mil reais) mensal, 
segundo informação da Secretaria Municipal de Saúde para efetuar a comprar de 
medicamentos. Disse que soube que o secretário municipal de saúde falara na 
casa que os postos de saúde não estavam cadastrados. Falou da contra partida da 
prefeitura, dizendo que era dever de todos zelar pelo bem comum do município. 
Em seguida a reunião foi encaminhada a Ordem do Dia, para o qual constava 
Projeto de Resolução nº 001/2019, e Requerimento nº 004/2019, acima, os quais 
foram defendidos por seus autores de depois discutidos pela plenária. Isto posto, 
os mesmos foram votados e aprovados. E como nada mais constasse, o senhor 
Presidente declarou a mesma encerrada, antes, porém, marcando uma nova 
reunião a ser realizada no dia 31 de maio 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 30 de maio de dois 
mil e dezenove.  

 
Raimundo de Jesus Pereira Lima  

 Presidente 
 

José Nilson Ferreira Rocha         
1º Secretário 

 
José Antonio Souza Ramos          

  2º Secretário 
      
 
 
 
 
 
 
 
 


