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Ata da2ª Reunião Ordinária, 2º período, 4º 
ano, da 14ª Legislatura em 26 de agosto de 
2020. 
  

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

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
dezenove (2020), 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: Luiz Wagner Fernandes Ferreira, João Paulo Ribeiro 
Wanzeler, José Getulio Viegas de Lima e José Francisco Viegas Dias. Estiveram 
ausente à reunião os senhores vereadores: Carlos Diniz Miranda Costa, Alzimar 
Gomes Alves, Gil Paulo Nunes Brilhante e Elias Sarraf Pacheco. Havendo 
número legal e tendo invocado as bênçãos de Deus, o senhor Presidente 
declarou abertos os trabalhos da presente reunião, pedindo ao José Antonio 
Souza Ramos, que fizesse a chamada de presença dos senhores vereadores. Em 
seguida foi feita a leitura de um trecho bíblico pelo senhor João Paulo Ribeiro 
Wanzeler (João 10. 1-4). Em seguida foi feita a leitura da ata anterior pelo senhor 
José Nilson Ferreira Rocha, que após foi discutida, votada e aprovada. 
Continuando, a reunião foi dirigida ao Pequeno Expediente, para o qual 
constava: Requerimentos de nºs 016/2020, de iniciativa do senhor vereador João 
Paulo Ribeiro Wanzeler, pedindo a conclusão do serviço do esgoto da Rua 
João Valentim de Amorim, perímetro compreendido entre as Ruas 31 de 
março e 7 de setembro;  : Requerimentos de nºs 017/2020, de iniciativa do 
senhor vereador José Francisco Viegas Dias, pedindo asfalto no bairro Tucumã 
II (Projeto de Deus), bem como colocar iluminação pública e : 
Requerimentos de nºs 018/2020, de iniciativa do senhor vereador José Francisco 
Viegas dias, pedindo a limpeza na Rua Santos Dumont. (capina e tirar lixo 
acumulado). Passando ao Grande Expediente, a palavra foi franqueada ao 
senhor vereador José Getulio Viegas de Lima, que após desejar um bom dia, 
reportou-se a respeito da saúde do Município de Melgaço, acreditando ele, que 
seria um dos principais bandeira defendidas pelos vereadores; disse que estava 
a 12 anos na casa e sempre lutara por ela. Falou que não estava na casa para 
enxugar gelo; já fizera projeto para colocar ambulancha na zona rural. Dissera 
que as ambulancha que servem as comunidade dos rios: Tajapuru, Anapu e 
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Laguna, estavam quebradas a muito tempo, segundo ele, descuido do Secretário 
de Saúde do Município, que não procurava resolver o problema. Disse que não 
procura o Gestor Municipal, pois para isso existia os secretários para auxilia-lo. 
Falou que já entrara em contato com o secretário e nada fora resolvido. Por isso 
pediu a Mesa da Casa que enviasse um ofício ao executivo, pedindo com 
urgência o conserto das lanchas. Finalizando disse que comungava com os 
pensamentos de muitos que a saúde piorara muito no Município. Em seguida a 
reunião foi encaminhada a Ordem do Dia, na qual constava os requerimentos 
acima, os quais foram defendidos por seus autores e depois aprovados. 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 27 
de agosto de 2020, 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 26 de agosto de dois mil e vinte.  

 

Raimundo de Jesus Pereira Lima  
 Presidente 
 

José Nilson Ferreira Rocha                  
1º Secretário                             

 

José Antonio Souza Ramos 
2º Secretário 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


