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Ata da 9ª Reunião Ordinária, 2º período, 3º 
ano, da 14ª Legislatura em 24 de outubro de 
2019. 
  

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

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro 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 José Nilson Ferreira Rocha e 
José Antonio Souza Ramos, 1º e 2º respectivamente e demais senhores: Gil Paulo 
Nunes Brilhante, Elias Sarraf Pacheco, Alzimar Gomes Alves, Carlos Diniz Miranda 
Costa, João Paulo Ribeiro Wanzeler e José Francisco Viegas Dias. Estiveram ausentes 
à reunião os senhores José Getulio Viegas de Lima e Luis Wagner Fernandes 
Ferreira, 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 senhor José Antonio Souza Ramos, que fizesse a chamada de 
presença dos senhores vereadores. Depois foi feita a leitura de um trecho bíblico pelo 
senhor João Paulo Ribeiro Wanzeler (Miquéias 5, 2 – Predição do nascimento do 
Messias e da continuação do seu reino! Tu, Belém Efrata, posto que pequena entre 
milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são 
desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade) Em seguida foi feita a leitura 
da ata anterior pelo senhor José Nilson Ferreira Rocha, que após discutida e votada, 
foi aprovada. Continuando, a reunião foi dirigida ao Pequeno Expediente, no qual foi 
lido pedido de licença do vereador Luis Wagner Fernandes Ferreira. Encerrada a 
parte, a reunião foi dirigida ao Grande Expediente, sendo franqueada a palavra ao 
senhor vereador João Paulo ribeiro Wanzeler, que fez uso da tribuna para falar sobre 
a falta de combustível e devido essa falta, a escola São Miguel Arcanjo, Rio Anapu, 
estava sem aula. Parabenizou a Casa pela convocação dos secretários de Saúde e 
Educação, bem como de alguns funcionários das respectivas secretarias. Finalizou 
falando sobre o dia do vereador, que era 1º de outubro. Em seguida a palavra fora 
franqueada ao senhor vereador Carlos Diniz Miranda Costa, que desejando um bom 
dia a todos, agradeceu aos vereadores pela visita feita ao hospital, dizendo que essa 
iniciativa surgiu efeito. Por fim, parabenizou os diretores e funcionários da saúde, 
pela parceria com o legislativo. Na sequencia fez uso da palavra o senhor vereador 
José Francisco Viegas Dias, congratulando-se com as palavras do vereador Carlos 
Diniz e disse que a reunião já havia surtido efeito, principalmente na parte dos 
plantões. Em seguida fez uso da palavra o senhor vereador Elias Sarraf Pacheco, que 
após saudar todos os presentes, disse que era muito bom quando a Câmara reúne 
em prol da comunidade, pois quando isso acontece a Câmara prova que em conjunto 
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se faz muito trabalho no Município. Deu graças a Deus por já estar acontecendo 
muitas mudanças. Parabenizou ao Presidente pela atitude de levar a Câmara a outros 
setores, de forma itinerante, pois segundo ele, é a primeira vez que isso acontece aos 
06 anos de legislatura. Disse que fazendo isso a Câmara faz verificação em “loco” e 
tem acerto certo e proveitoso. Finalizou sua fala, parabenizando a administração 
municipal pelo serviço de asfalto que vem realizando em algumas ruas da cidade. 
Depois a palavra fora dirigida ao senhor vereador José Nilson Ferreira Rocha, que 
falou da importância da reunião feita no hospital e como membro da Comissão de 
saúde, agradeceu aos vereadores pela ajuda. Pediu que fosse feita uma ação 
conjunta entre as secretarias de Saúde, Educação, secretaria de obras e 
Administração, para limpar os rios:   Croari, Junã, mapari, jangui e Quaquajó e iraju. 
Pois segundo ele, esses rios estavam intrafegáveis para a ida e vinda da ambulância, 
na busca de pacientes. Em seguida, usou a palavra o senhor vereador Gil Paulo 
Nunes Brilhante, que depois de fazer seus cumprimentos usuais, agradeceu a Deus e 
ao Presidente da Casa, por levar a Câmara até onde existe os problemas, no caso, o 
hospital; comentou que ouviram funcionários e pacientes. Disse que se fosse feito 
isso em outros setores, como escolar, postos de saúde, os problemas seriam 
menores. Por fim, parabenizou o executivo pelas boas obras que vem fazendo em 
prol da comunidade Melgacense. Depois o senhor Presidente passou a presidência ao 
senhor 1º secretário e este lhe franqueou a palavra. No uso da mesma ele falou da 
reunião que fora feita no hospital e lamentou a ausência de alguns vereadores. Falou 
da Câmara itinerante, dizendo aos vereadores que se algum demonstrasse interesse 
em reunir em seus setores – meio rural - que falem com antecedência e que seja na 
última sessão do mês. Em seguida a reunião foi encaminhada a Ordem do Dia e como 
nada constasse, o senhor Presidente declarou a mesma encerrada, antes, porém, 
marcando uma nova reunião ordinária a ser realizada no dia 25 de outubro 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 24 
de outubro de dois mil e dezenove.  
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