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Ata da 1ª Reunião Ordinária, 2º período, 
3º ano, da 14ª Legislatura em 27 de 
agosto de 2019. 
  

Presidente: Raimundo de Jesus Pereira Lima 
1º Secretário: José Nilson Ferreira Rocha 
2º Secretário: José Francisco Viegas Dias 
 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto 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 Francisco Viegas Dias, 1º e 2º 
respectivamente e demais senhores vereadores: Carlos Diniz Miranda Costa, 
José Getulio Viegas de Lima, Gil Paulo Nunes Brilhante e Elias Sarraf Pacheco. 
Alzimar Gomes Alves. Estiveram ausentes à reunião os senhores José Antonio 
Souza Ramos, Alzimar Gomes Alves e Luis Wagner Fernandes Ferreira, 
licenciados pela Mesa Diretora e João Paulo Ribeiro Wanzeler. 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. Em seguida foi feita a leitura de um trecho Bíblico pelo senhor 
vereador Carlos Diniz Miranda Costa. Salmo 34, versículo 12. Continuando, a 
reunião foi dirigida ao Pequeno Expediente, para o qual constava: Pedido de 
licença dos senhores vereadores José Antonio Souza Ramos, Alzimar Gomes 
Alves e Luis Wagner Fernandes Ferreira e Requerimento de nº 010/2019, de 
iniciativa do senhor Vereador Carlos Diniz Miranda Costa, o qual pedia 
atendimento aos requerimentos de nºs 012,013 e 026, aprovados em 2018. Em 
seguida o senhor vereador José Getulio Viegas de Lima, pediu à Mesa, um 
minuto de silencio pelo falecimento dos senhores Paulo Afonso Nascimento 
Brilhante – Pai do vereador Gil Paulo Nunes Brilhante e Manoel Ferreira da 
Silva, pai do vereador José Nilson Ferreira rocha. Em seguida a reunião passou-
se ao Grande Expediente, no qual a palavra fora oferecida ao senhor vereador 
Gil Paulo Nunes Brilhante, que desejando um bom dia a todos agradeceu por 
mas uma oportunidade e parabenizou os vereadores por terem aprovados os 
mais de 20 requerimentos proposto por ele e também ao Prefeito por ter 
atendido alguns, principalmente a escola Maria das Graças, cujo prédio fora 
construído e entregue a comunidade e ainda o da escola São Pedro, na galileia 
que encontra-se quase 95% pronto. Em seguida denunciou a construção de um 
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trapiche com mais de 200 metros na frente da cidade, dizendo que tinha que 
ser tramitado na Câmara, passando inclusive pela comissão competente. Em 
seguida a palavra fora franqueada ao vereador José Nilson Ferreira Rocha, que 
cumprimentou todos os presente e agradeceu a Deus pela oportunidade e 
também agradeceu a todos que lhe deram apoio a sua família no momento da 
perda de seu genitor; disse que vai levar tempo para que a dor passe, mas que 
ficara a certeza do dever cumprido, pois a missão foi cumprida. Disse que quem 
já perdeu um ente querido sabe o que eles estavam passando. Disse que a vida 
seguia com a mesma determinação. Pediu que a Mesa encaminhasse ofício a 
secretaria Municipal de Meio ambiente e Prefeitura a respeito da denúncia do 
vereador Gil Paulo, pois ela é que tem o poder de embargar, tomando todas as 
providências cabíveis. Disse que já existe um posto de óleo nas mesmas 
condições e que o mesmo não aguente servir a Prefeitura. Falou que a Marinha 
permite apenas 180 metros e que a Câmara sempre é a grande vilã da questão. 
Em seguida fez uso da palavra o senhor vereador Elias Sarraf Pacheco, que 
após fazer seus cumprimentos, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade 
de estarem reunidos na Câmara; disse que muitas vezes passam por coisas 
agradáveis e desagradáveis, como por exemplo as perdas dos genitores dos 
senhores vereadores Gil Paulo e José Nilson, dizendo que sabia perfeitamente 
como era difícil esses momentos, pois já passara por isso. Pediu a Deus que 
iluminassem seus caminhos e de seus familiares. Pediu que eles dessem apoio 
à suas mães. Falou da realização da taça das comunidades, tendo 
acompanhado alguns jogos e parabenizou o secretário de Esporte e Lazer e sua 
equipe pelo trabalho e falou da presença contagiante da comunidade. 
Agradeceu o empenho do vereador Gil Paulo e comentou a inauguração da 
Escola Municipal Maria das Graças, na zona rural. Finalizando, falou do 
comando médico no Rio Anapú e da ida de materiais de construção para um 
posto médico. Após isso, o senhor Presidente passou a direção dos trabalhos 
ao senhor vereador 1º Secretário e este lhe franqueou a palavra. Usando a 
mesma, o senhor vereador Raimundo de Jesus Pereira Lima, agradeceu a Deus 
pela oportunidade e disse que chegara seu conhecimento que a construção do 
trapiche estava abonada de licença de Alvará de funcionamento, licença do 
meio ambiente e que o proprietário estava cumprindo com todas as exigências 
legais, por isso pediu a compreensão de todos. Disse que quando assumiu a 
presidência da casa, enfrentara muitas dificuldades, principalmente com 
licitações de empresas legalizadas. Por isso pediu a humildade de todos em 
ajudar a empresa, pois a mesma trará melhorias para o município de Melgaço. 
Finalizando, disse que todos tem seus erros, mas que erram tentando acertar. 
Em seguida a reunião foi encaminhada a Ordem do Dia, para o qual constava 
Requerimento de nº 010/2019, acima, o qual foi encaminhado para discussão 
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por seu autor e depois votado, sendo aprovado com mudanças. 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 28 de 
agosto de 2019, às 09:00 da manhã. Foi lavrada a presente ata, que após ser 
lida e aprovada pelo Plenário, foi assinada por membros da Mesa. Plenário 
Francisco Mamede, em 27 de agosto de dois mil e dezenove.  

 
Raimundo de Jesus Pereira Lima  

 Presidente 
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2º Secretário 
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