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Ata da 16ª Reunião Ordinária, 1º período, 1º 
ano, da 14ª Legislatura em 27 de junho de 2017.  

 
Presidente: José Francisco Viegas Dias 
1º Secretário: Elias Sarraf Pacheco 
2º Secretário: Gil Paulo Nunes Brilhante 

 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho 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 Getúlio 

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 (Isaias 66 - 1,3). Depois foram feita 

a leitura da ata anterior, a qual depois de lida e achada conforme, foi aprovada. 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: Projeto de Lei nº 005/17, versando sobre 

a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018; Pareceres das Comissões de Justiça e Redação 

de Leis e Orçamento e Finança, favoráveis a aprovação do projeto em questão; Projeto de Lei 

nº 008/17 e ofícios de nºs 043, 044 e 045/17, da Câmara Municipal, encaminhando às 

Comissões competentes os projeto de nºs 006 e 007/17. Dando sequência aos trabalhos, o 

senhor Vereador José Getúlio Viegas de Lima, Líder do governo na Câmara, fez pedido de 

licença de dispensa de interstício ao projeto nº 008, acima, tendo o senhor Presidente 

colocado em votação o pedido, cuja aprovação se deu por 08 votos favoráveis e um contrário. 

Em seguida, passou-se para o Grande Expediente, sendo franqueada a palavra ao senhor 

vereador Gil Paulo Nunes Brilhante, que depois de saudar a todos, fez um pedido ao líder 
do governo na Casa, senhor José Getúlio Viegas de Lima, para que o mesmo procurasse o 
Gestor Municipal para resolver o problema do fornecimento do combustível para os 
transportadores escolar, que segundo ele, deveria ser feito todo dia 03 do mês seguinte e 
que tomara conhecimento que teria transportadores fazendo troca de requisição com outras 
pessoas. Disse que já recebera ligação de pessoas fazendo esse tipo de denúncia. Pediu a 
Mesa, que se fosse necessário, convocasse o secretário de educação e o responsável pelo 
posto de abastecimento para resolverem a  situação. Em seguida a palavra foi dirigida ao 

senhor Vereador Elias Sarraf Pacheco que falou de sua satisfação em poder usar mais uma 
vez a tribuna da casa, para falar das questões que envolvem  e são de interesse da 
sociedade. Falou que todo cidadão tem direito de falar o que bem quiser, mas a Câmara tem 
um poder único; as brigas não cabem. O que for de bom e que beneficiam melhorias a 
sociedade, pois pra ele, não eram necessários que se falasse de situações pequenas. Disse 
que as decisões da casa a população iram saber, pois estavam 05 pessoas presentes que 
iriam multiplicá-las e pouco tempo depois a população em geral estaria sabendo de tudo, 
inclusive que era favorável ou contra os projetos que beneficiam a sociedade. Finalizou 
falando da importância dos projetos de lei encaminhados pelo poder Executivo, projetos 
estes que viriam promover e trazer beneficio para a população melgacense. Encerrado o 
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discurso, passou-se para ordem do dia, na qual constava dos pareceres acima, os quais, após 

serem defendidos por seus autores, foram colocados em discussão e depois de discutidos, em 

votação, sendo aprovados por unanimidade pelos senhores vereadores presentes à reunião. Em 

seguida o senhor Presidente comunicou ao plenário a aprovação do Projeto de Lei nº 005/17, 

dispondo sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, em 1ª votação. Constava ainda o 

projeto de Lei nº 008/17, o qual autorizava o Poder Executivo a remover canteiros centrais de 

vias urbana que fora colocado em discussão e depois em votação, sendo aprovado por 08 

votos favoráveis e 01 um contrário, com as seguintes mudanças: Art. 1º. Fica o Poder 

Executivo Municipal autorizado a promover obras de asfalto nas ruas 31 de Março e Marechal 

Rondon, bem como a retirada dos canteiros centrais das citadas ruas. "Art. 2º. Promover a 

retirada somente dos canteiros entre as árvores e permanecer as árvores, inclusive a sua 

proteção ao redor; fazendo as demarcações das vias que tem mão dupla.  Parágrafo 1º. 

Reparar os meios fios com melhorias adequadas para o uso dos pedestres e transeuntes. 

Parágrafo 2º. Desobstruir os entraves dos meio fios que impedem o acesso do direito de ir e 

vir aos transeuntes. A seguir como nada mais constasse, o senhor presidente declarou a 

presente reunião encerrada, antes, porém, marcando uma nova a ser realizada no dia 28 de 

junho 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 27 de 

junho de dois mil e dezessete.  

 
José Francisco Viegas Dias 
Presidente 
 
Elias Sarraf Pacheco            
1º secretário da mesa               
 
Gil Paulo Nunes Brilhante 
2º Secretário da Mesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


