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Ata da 17ª Reunião Ordinária, 1º período, 
3º ano, da 14ª Legislatura em 27 de junho 
de 2019. 
  

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

Aos 27 (vinte e sete) 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 Francisco Viegas Dias, 1º e 2º 
respectivamente e demais senhores vereadores: Alzimar Gomes Alves, Carlos 
Diniz Miranda Costa, Luis Wagner Fernandes Ferreira, José Getulio Viegas de 
Lima, Elias Sarraf Pacheco e João Paulo Ribeiro Wanzeler. Estiveram ausentes 
à reunião os senhores Gil Paulo Nunes Brilhante e José Nilson Ferreira 
rocha. Havendo número legal e tendo invocado as bênçãos de Deus, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos da presente reunião, pedindo ao 
vereador José Francisco Viegas dias, que fizesse a chamada de presença dos 
senhores vereadores. Depois foi feito a leitura de um trecho bíblico pelo senhor 
vereador Carlos Diniz Miranda Costa, que leu: Salmo 30-5. Em seguida foi 
dispensada a leitura da ata anterior a pedido do senhor vereador José Antonio 
Souza Ramos. Dando continuidade a reunião, a mesma fora dirigida ao 
Pequeno Expediente, cuja pauta foi: Projeto de Lei nº 005/2019, dispondo 
sobre as diretrizes Gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e dá 
outras providências e pedido de licença do vereador Gil Paulo Nunes 
Brilhante. Passando ao Grande Expediente, foi franqueada a palavra ao senhor 
vereador João Paulo Ribeiro Wanzeler, que desejando um bom dia, saudou 
todos os presentes; depois falou sobre um evento acontecido na Casa, sob a 
responsabilidade da Junta Militar, quando na oportunidade ouvira a narrativa do 
sargento da Policia Militar, presente na reunião, dizendo que eles estavam 
abandonados pelo Poder Executivo e Legislativo, pois segundo ele, a Prefeitura 
se encontrava em reforma e no espaço que eles trabalhavam não tinha energia 
elétrica;  pediu que a Mesa fizesse seu papel para que os problemas fossem 
resolvidos. Em seguida mostrou-se indignado e triste por seus requerimentos 
não terem sidos colocados em votação. Logo após a palavra fora designada ao 
senhor vereador Elias Sarraf Pacheco, que mas uma vez usara a tribuna para 
falar dos trabalhos do legislativo. Em seguida comunicou aos presentes que a 
prefeitura começara a fazer os trabalhos na orla da cidade, visando a realização 
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do veraneio Melgacense; disse que as ruas estavam sendo limpas e preparadas 
para o festival de verão; falou da reforma da Prefeitura de Melgaço e 
pavimentação das ruas. Disse que o senhor Prefeito estaria presente em uma 
reunião na vila dos macacos, no dia 28 deste mês, para tratar de energia elétrica 
naquele local. Agradeceu aos vereadores pelo apoio, determinação em prol dos 
interesses do Município. Disse que as leis tinham que ser cumpridas. Em 
seguida o senhor Presidente explicou a Plenária que iria cumprir o Regimento 
Interno da Casa e que todas as matérias teriam que fosse dado entrada na 
secretaria no mínimo 72 horas antes de serem votadas. Esse período era 
necessário pois assim, a Secretaria teria tempo para enviar cópia a todos os 
vereadores. Em seguida a reunião foi encaminhada a Ordem do Dia, para o qual 
constava Projeto de Lei nº: 005/2019, dispondo sobre as diretrizes Gerais para 
a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências, o qual fora 
discutido e depois votado, sendo aprovado em 2ª e última votação. E como 
nada mais constasse, o senhor Presidente declarou a mesma encerrada, antes, 
porém, marcando uma nova reunião a ser realizada no dia 28 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 27 de junho de dois mil e dezenove.  

 
Raimundo de Jesus Pereira Lima  

 Presidente 
 

José Antonio Souza Ramos         
1º Secretário 

 
José Francisco Viegas Dias          

  2º Secretário 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


