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Ata da 3ª Reunião Ordinária, 2º período, 4º 
ano, da 14ª Legislatura em 24 de setembro 
de 2020. 
  

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 setembro 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: João Paulo Ribeiro Wanzeler, José Getulio Viegas de Lima e 
José Francisco Viegas Dias, Gil Paulo Nunes Brilhante, Alzimar Gomes Alves e 
Carlos Diniz Miranda Costa. Estiveram ausente à reunião os senhores 
vereadores: Luiz Wagner Fernandes Ferreira 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 José Antonio Souza 
Ramos (Marcos 8-34). 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 019/2020, de iniciativa do senhor vereador 
Carlos Diniz Miranda Costa, pedindo reforma na escola municipal Floriano Pinto 
Gonçalves, na vila Paricatuba; 020/2020, de iniciativa do senhor vereador Carlos 
Diniz Miranda Costa, pedindo a disponibilidade de uma ambulancha destinada 
ao lago do Camuim; Requerimento Verbal de iniciativa do senhor Vereador João 
Paulo Ribeiro Wanzeler, pedindo aterramento na rua Orlando Amaral, no trecho 
que esta situada a Igreja Betel; Projeto de Lei nº 006/2020, dispondo sobre a 
fixação do subsídio mensal do Prefeito, do Vice-prefeito e dos Secretários 
Municipais de Melgaço, para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de 
dezembro de 2024 – fora feito pedido de licença de dispensa de interstício para 
o projeto citado, pelo vereador José Getulio Viegas de Lima, o que foi aceito 
pela Plenária - e Resolução nº 004/2020, que Fixa os subsídios dos Vereadores 
da Câmara Municipal de Melgaço, para a legislatura 2021 a 2024 e dá outras 
providências. Passando ao Grande Expediente, a palavra foi franqueada ao 
senhor vereador Carlos Diniz Miranda Costa, que após desejar um bom dia, 
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agradeceu o senhor Prefeito Municipal de Melgaço por incluir no trecho da 
Balsa, a Vila Paricatuba e comunidade São Francisco, no Rio Arienga, segundo 
ele, o povo desses locais ficaram muito felizes. Em aparte cedido o vereador José 
Getulio Viegas de Lima, falou que também foi contemplado com a visita da balsa, 
o Rio Camarianã. 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. Também foram aprovados: Projeto de Lei nº 006/2020 
(foram contrário ao projeto os senhores vereadores Gil Paulo Nunes Brilhante e 
João Paulo Ribeiro Wanzeler) e Resolução nº 004/2020. 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 25 de setembro 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 24 de setembro de dois mil e vinte.  

 

Raimundo de Jesus Pereira Lima  
 Presidente 
 

José Nilson Ferreira Rocha                  
1º Secretário                             

 

José Antonio Souza Ramos 
2º Secretário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


