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Ata da 12ª Reunião Ordinária, 1º período, 1º 
ano, da 14ª Legislatura em 23 de maio de 2017.  

 
Presidente: José Francisco Viegas Dias 
1º Secretário: Elias Sarraf Pacheco 
2º Secretário: Gil Paulo Nunes Brilhante 
 
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete (2017), 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 José Francisco Viegas Dias, tendo como secretários os 
senhores vereadores Elias Sarraf Pacheco e Gil Paulo Nunes Brilhante, 1º e 2º 
respectivamente e demais senhores vereadores: Alzimar Gomes Alves, João Paulo Ribeiro 
Wanzeler, Raimundo de Jesus Pereira Lima, José Nilson Ferreira Rocha, José Getulio Viegas 
de Lima, Carlos Diniz Miranda Costa e Luis Wagner Fernandes Ferreira. Esteve ausente à 
reunião o senhor vereador José Antonio Souza Ramos - licenciado pela Mesa. Havendo 
número legal e tendo invocado as bênçãos de Deus, o senhor presidente declarou aberto os 
trabalhos da presente reunião, pedindo ao senhor vereador Raimundo de Jesus Pereira 
Lima, que fizesse a leitura de um trecho bíblico (Salmo 146). Depois foram feita as leituras 
das atas anteriores das sessão 8ª, 9º, 10º e 11º, as quais depois de lidas e achadas conforme, 
foram aprovadas. Em seguida, pediu aos secretários, primeiro e segundo da mesa da Câmara 
que fizessem a leitura das matérias no Pequeno Expediente; feito isto, foi lido: Pedido de 
Licença do vereador José Antonio Souza Ramos; ofício nº 084- SEMA; ofício nº 036-
Secretaria de Esporte e Lazer; ofícios nºs 029 e 030/17, da Mesa da Câmara e Requerimento 
nº 016/17, de autoria do vereador Elias Sarraf Pacheco, o qual pedia a construção de uma 
arena poliesportiva na zona urbana da cidade de Melgaço.  Em seguida, passou-se para o 
Grande Expediente, sendo franqueada a palavra ao senhor vereador José Getúlio Viegas de 
Lima, que depois de saudar a todos falou sobre as respostas dos requerimentos por parte do 
Executivo, dizendo que ainda estava dentro do prazo e que já estava sendo providenciado as 
resposta; falou da proveitosa reunião que houvera no dia 20, na localidade Caxiuanã sobre a 
concessão do processo de manejo da Flora do Caxiuanã. Citou que estavam presente os 
vereadores e o Prefeito Municipal de Melgaço, juntamente com a comunidade civil, 
representantes da empresa Benevides madeira, a qual ganhou a licitação para explorar os 
recursos naturais; representante do ICMbio, serviços florestais brasileiro e associações 
Laranjal, Pedreira e Caxiuanã. Disse que o Edital de concessão dispunha de que 20% do que 
for retirado da área, correspondente a Melgaço irá geria impostos para o nosso Município.  
Falou que os vereadores pediram para o representante da empresa Benevides, beneficiasse 
as matérias primas no município de Melgaço, com o objetivo de gerar empregos com 
carteira assinada. Finalizando falou que seria realizada uma ardência publica no dia 21 de 
junho vindouro, com a comunidade civil e demais entidades no recinto da Câmara 
Municipal. Parabenizou o Poder Publico que não mediu esforços para que todos os 
vereadores pudessem participar da reunião. Em seguida fez uso da palavra o senhor 
vereador José Nilson Ferreira Rocha, fazendo um comentário a respeito de um ofício que 
encaminhara à Mesa Diretora, pedindo providências para a trafegabilidade de mototax no 
trapiche Municipal, para que o poder executivo proibisse o trafego de motos, evitando 
assim, acidentes. Disse que o problema não é de agora e que achava uma fraqueza das 



 

 

Estado do Pará 
Poder Legislativo 
Câmara Municipal de Melgaço 

 

Av. Senador Lemos s/nº. CNPJ nº 07.335.744/0001-06 

wwww.camarademelgaco.com.brCEP nº 68.490-000 

administrações publicas. Finalizando disse que ia contar com o apoio de todos para resolver 
a situação. Continuando a fala, o senhor vereador Elias Sarraf Pacheco, fez uso da tribuna 
desejando um bom dia a todos; falou dos requerimentos feito pelos vereadores, dizendo 
que alguns deles já haviam sidos contemplados, dando exemplo como: Iluminação Publica, 
reparos no trapiche do Moconha. O qual segundo ele, levando em consideração a situação 
do setor econômica e financeira, além da estrutura.  Falou da ampliação do ginásio de 
esportes, que foram feitos piso, reforma nos banheiros, pintura. Falou sobre os postos de 
saúde do Paricatuba, Francisco Viana. Falou da importância  da reunião que houvera na 
Reserva do Caxiuanã, dizendo que fora contra a exploração da madeira da reserva, pois era 
uma reserva de prevenção e sustentabilidade sem agredir o meio ambiente; disse que 
conversara com o engenheiro da reserva e este lhe explicou como seria feito o manejo, pois 
ja haviam feito um estudo de reflorestamento natural, cujo seria tirado de uma determinada 
área onde houvesse sete árvores., seriam cortadas três; também explicou que a exploração 
seria feito em 40 (quarenta) anos. disse que ainda que na reserva havia mais de 180 espécie 
de madeira para corte. Finalizando a parte dos discursos, usou a fala o senhor vereador João 
Corinthiano que depois de desejar um bom dia a todos, falou da escola de musica que havia 
voltado com suas atividades; comentou a inauguração da reforma do ginásio de esporte, 
Raimundo Nonato, dizendo que os banheiros, a sala de esporte e lanchonete ainda faltam 
ser concluídos. Pediu que fosse colocado nos banheiros pelo menos um vaso sanitário, alem 
de proibir a venda e circulação de bebida em torno do mesmo, quando fosse realizado 
eventos naquele Ginásio.  Encerrado o discurso, passou-se para ordem do dia, na qual 
constava o requerimento já mencionado acima, o qual, após ser defendido por seu autor, foi 
colocado em discussão e depois de discutido, em votação, sendo aprovado por unanimidade 
pelos senhores vereadores presentes à reunião. A seguir, como nada mais constasse, o 
senhor presidente declarou a presente reunião encerrada, antes, porém, marcando uma 
nova a ser realizada no dia 24 de maio de 2017, 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 23 de maio de dois mil e dezessete.  
 
José Francisco Viegas Dias 
Presidente 
 
Elias Sarraf Pacheco 
1º secretário da mesa 
 
Gil Paulo Nunes Brilhantes 
2º secretário da mesa 

 
 
 
 
 
 
 
 


