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ATAS DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2017 

 
Ata da 1ª Reunião Ordinária, 2º período, 1º 
ano, da 14ª Legislatura em 22 de agosto de 
2017. 
  

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

 
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto 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, 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 Getúlio Viegas de Lima, Carlos Diniz Miranda Costa e 
Luis Wagner Fernandes Ferreira. Estiveram ausentes à reunião os senhores 
vereadores José Nilson Ferreira Rocha e José Antonio Souza Ramos - licenciados 
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 Elias Sarraf Pacheco, que fizesse a leitura de um trecho bíblico (Mateus 
9. 9-13). Em seguida, pediu ao secretário Elias Sarraf Pacheco que fizessem a 
leitura das matérias no Pequeno Expediente; feito isto, foi lido: Pedido de licença 
do senhor vereador José Nilson Ferreira Rocha e Requerimento nº 019/17,  de 
iniciativa do senhor vereador Carlos Diniz Miranda Costa. Em seguida, passou-se 
para o Grande Expediente, sendo franqueada a palavra ao senhor vereador José 
Getúlio Viegas de Lima, que após saudar  com um bom dia a todos os senhores 
vereadores, fez um esclarecimento a respeito da Lancha que fora colocado a 
disposição do povo do Laguna para servir de ambulância; disse que por ser uma 
região muito grande, a mesma precisava com urgência. Citou que na região do 
Tajapuru, o povo tem como se locomoverem à Breves, pois todos os dias tem 
condução, pelo Anapu chegam mais fácil á Portel, ilha da Salvação tinha Bagre o 
no Laguna, é rio central ficando único acesso via Melgaço, em virtude da distância 
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e locomoção de pessoas enfermas. Por isso agradeceu a boa vontade do Prefeito 
Municipal, bem como do Secretário de Saúde, por disponibilizarem meios para 
resolver a situação, colocando uma lancha voadeira - voadeira da Vigilância 
Sanitária, cujo estava sem utilização - para atender as necessidades daquele povo. 
Finalizou dizendo que se por um acaso chegasse denúncia na Casa, todos já 
sabiam a causa. Em seguida, a palavra foi franqueada ao vereador Elias Sarraf 
Pacheco, que após cumprimentar a todos com um bom dia, falou que o município 
de Melgaço fora contemplado com duas Lanchas - Melgaço I e II -, entregue na 
cidade de Breves, em cerimônia que contou com várias autoridades presente, no 
qual estava o Ministro da Integração Nacional Helder Barbalho acompanhado de 
deputados estaduais e federais, inclusive nosso deputado federal o Sr. Nilson 
Pinto, na oportunidade veio até a nossa cidade de Melgaço, o qual falou do 
Asfalto para Melgaço; e, além disso,  que a finalidades das lanchas eram é para 
atender qualquer tipo de necessidade, à melhoria do município. Falou que na 
realidade eles queriam era um caminhão Coletor de Lixo, mas que infelizmente 
não fora possível. No encerramento de seu discurso, agradeceu a presença do 
senhor José Aldrin de Souza, Vice-Prefeito de Melgaço.  A seguir a reunião foi 
dirigida a Ordem do Dia, para o qual constava Requerimento de nº 019/17, acima, 
que fora defendido por seu autor e depois colocado em discussão. Depois de 
discutido, o mesmo fora votado, sendo aprovado por todos os presentes. A seguir 
como nada mais constasse, o senhor presidente declarou a presente reunião 
encerrada, antes, porém, marcando uma nova a ser realizada no dia 23 de agosto 
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 22 de agosto de dois mil e dezessete.  

José Francisco Viegas Dias 
Presidente 

 
Elias Sarraf Pacheco 

1º secretário 
 

Gil Paulo Nunes Brilhante 
2º Secretário 
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Ata da 2ª Reunião Ordinária, 2º período, 1º 
ano, da 14ª Legislatura em 23 de agosto 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 agosto 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, 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 Getúlio Viegas de Lima, Carlos Diniz Miranda Costa e 

Luis Wagner Fernandes Ferreira. Estiveram ausentes à reunião os senhores 

vereadores José Nilson Ferreira Rocha e José Antonio Souza Ramos - 

licenciados 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 Elias Sarraf Pacheco que fizesse a leitura da ata anterior, a qual 

depois de lida, foi colocada em discussão, sendo observado pelo senhor vereador 

Elias Sarraf Pacheco, dois pequenos erros de digitação. Depois de feita a correção, 

a mesma foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o 

senhor Presidente pediu ao senhor Raimundo de Jesus Pereira Lima, que fizesse 

a leitura de um trecho bíblico (Isaias 45. 2-3). Em seguida, pediu ao secretário 

Elias Sarraf Pacheco que fizessem a leitura das matérias no Pequeno Expediente; 

feito isto, foi lido: Requerimento nº 020/17,  de iniciativa do senhor vereador José 

Getulio Viegas de Lima, pedindo ao Chefe do Poder Executivo a construção de 

um trapiche no Cemitério da Localidade Pimental, Laguna, bem como um outro no 

cemitério do Lago do Saparará, próximo a comunidade Monte Moriá. Em seguida, 

passou-se para o Grande Expediente, e como porém, não houvesse nenhum 

vereador inscrito para usar a palavra, o senhor Presidente dirigiu a reunião para a 

Ordem do Dia, na qual constava Requerimento de nº 020/17, acima, que fora 

defendido por seu autor e depois colocado em discussão. Depois de discutido, o 
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mesmo fora votado, sendo aprovado por todos os presentes. 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 agosto 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 

agosto de dois mil e dezessete.  

 
José Francisco Viegas Dias 

Presidente 
 

Elias Sarraf Pacheco 
1º secretário 

 
Gil Paulo Nunes Brilhante 

2º Secretário 
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Ata da 3ª Reunião Ordinária, 2º período, 1º 
ano, da 14ª Legislatura em 19 de setembro 
de 2017. 
  

Presidente: José Francisco Viegas Dias 
1º Secretário: Elias Sarraf Pacheco  
2º Secretário: José Nilson Ferreira Rocha 
 
Aos 19 (dezenove) dias do mês de setembro 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, José 

Nilson Ferreira Rocha, 1º e 2º respectivamente e demais senhores vereadores: 

Alzimar Gomes Alves, João Paulo Ribeiro Wanzeler, Raimundo de Jesus 

Pereira Lima, José Getúlio Viegas de Lima, Carlos Diniz Miranda Costa, José 

Antonio Souza Ramos e Luis Wagner Fernandes Ferreira. Esteve ausente à 

reunião o senhor vereador Gil Paulo Nunes Brilhante - licenciados 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 Elias 

Sarraf Pacheco que fizesse a leitura de um trecho bíblico, o qual leu: Mateus, 18 - 

15,22, que falava da correção do perdão do irmão. Em seguida foi feita a leitura da 

ata anterior, a qual depois de lida, foi colocada em discussão e, depois em votação, 

sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, pediu ao secretário Elias Sarraf 

Pacheco que fizesse a leitura das matérias no Pequeno Expediente; feito isto, foi 

lido: Requerimentos nºs 021 e 022/17,  de iniciativa dos senhores vereadores João 

Paulo Ribeiro Wanzeler e Elias Sarraf Pacheco, o primeiro requerimento 

pedindo a construção de um Bicicletário no Centro de referencia em Educação 

Infantil, Maria Creuza dos Santos e o segundo requerimento pedindo  a adequação 

no Mercado Municipal Marcílio Barbosa da Silva, de dois portões na frente da 

parede pela Senador Lemos ficando compreendido entre os dois janelões de 

comongós. Foi lido também convite vindo à Câmara, sobre a 1ª Conferencia de 

Revisão do Plano Diretor Municipal Participativo de Melgaço. Em seguida, passou-

se para o Grande Expediente, sendo a palavra usada pelo senhor vereador João 

Paulo Ribeiro Wanzeler, o qual começou dando um bom dia a todos. Depois 

agradeceu a Deus por mais uma oportunidade que lhe fora concedida. Em seguida 

falou de um Requerimento de iniciativa do senhor vereador Elias Sarraf Pacheco, 
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aprovado na casa no mês de junho, pedindo que fosse feito reparos no cás de 

arrimo, às proximidades da Igreja de São Miguel Arcanjo e que até o momento 

ainda não fora atendido por complete, tendo sido iniciado um trabalho, mas que não 

seria suficiente; Pediu a Mesa da Casa que solicitasse do poder executivo a 

proibição da circulação de motos e carros no arraial de São Miguel, por ocasião dos 

festejos. Terminou dizendo que ficara triste no dia 7 de setembro, no desfile, 

quando as pessoas não respeitavam o momento cívico, circulando pelo meio do 

desfile. Logo após, foi franqueada a palavra ao senhor vereador José Nilson 

Ferreira Rocha, que cumprimentando a todos, agradeceu a Deus por mais uma 

oportunidade. Depois pediu ao Presidente da Casa, que solicitasse junto ao poder 

executivo, informações a respeito da nova Secretária de Saúde do Município; disse 

que a saúde estava em situação difícil e por isso pediu a Mesa que convocasse a 

mesma para dar alguns esclarecimentos. Em seguida falou do Plano Diretor, do 

qual era o coordenador e pediu a presença de todos os vereadores na reunião onde 

além deles, iria contar com a presença do poder Judiciário, Executivo Municipal, 

Promotoria e outras entidades. Em seguida a reunião foi dirigida para a Ordem do 

Dia, na qual constava Requerimentos de nºs 021 e 022/17, acima, que foram 

defendidos por seus autores e depois colocado em discussão. Depois de discutidos, 

os mesmos foram votados, sendo aprovados por todos os presentes. A seguir como 

nada mais constasse, o senhor presidente declarou a presente reunião encerrada, 

antes, porém, marcando uma nova a ser realizada no dia 20 de setembro 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 

19 de setembro de dois mil e dezessete.  

José Francisco Viegas Dias 
Presidente 

 
Elias Sarraf Pacheco 

1º secretário 
 

José Nilson Ferreira Rocha 
2º Secretário 
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Ata da 4ª Reunião Ordinária, 2º período, 1º 
ano, da 14ª Legislatura em 20 de setembro 
de 2017.  

 
Presidente: José Francisco Viegas Dias 
1º Secretário: Elias Sarraf Pacheco  
2º Secretário: José Nilson Ferreira Rocha 
 

Aos 20 (vinte) dias do mês de setembro 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, José Nilson Ferreira Rocha, 1º e 2º respectivamente e demais 

senhores vereadores: Alzimar Gomes Alves, João Paulo Ribeiro Wanzeler, José 

Getúlio Viegas de Lima, Carlos Diniz Miranda Costa, José Antonio Souza 

Ramos e Luis Wagner Fernandes Ferreira. Estiveram ausentes à reunião os 

senhores vereadores Gil Paulo Nunes Brilhante e Raimundo de Jesus Pereira 

Lima - licenciados 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 João Paulo Ribeiro Wanzeler que fizesse a leitura de 

um trecho bíblico, o qual leu: João, 9 - 34/35, que falava da cura do cego de 

nascença. Em seguida foi feita a leitura da ata anterior, a qual depois de lida, foi 

colocada em discussão e, depois em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em 

seguida, pediu ao secretário Elias Sarraf Pacheco que fizesse a leitura das 

matérias no Pequeno Expediente; feito isto, foi lido: Indicação nº 001/17,  de 

iniciativa dos senhores vereadores José Francisco Viegas Dias, Elias Sarraf 

Pacheco, José Nilson Ferreira Rocha João Paulo Ribeiro Wanzeler, Alzimar 

Gomes Alves, Luiz Wagner Fernandes Ferreira, Carlos Diniz Miranda Costa, 

José Antonio Souza Ramos e José Getulio Viegas de Lima, a qual pedia o envio 

a esta Casa, por parte do poder executivo, de um projeto de Lei fazendo adequações 

estruturais do Mercado Municipal "Marcilio Barbosa da Silva". Em seguida, 

passou-se para o grande Expediente, sendo a palavra usada pelo senhor vereador 

João Paulo Ribeiro Wanzeler, que depois de saudar a todos com um bom dia, 

agradeceu a Deus por mais uma oportunidade e em seguida falou da situação em 

que se encontra as pessoas que são encaminhadas para fazerem tratamentos na 

cidade de Breves, porém, a secretaria Municipal de Saúde não disponibiliza sequer 
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as passagens para os mesmos. Falou também que já convocou em outra 

oportunidade, o ex-secretario de saúde o qual falou que a situação seria de 

competência da secretaria de Assistência Social. Por fim o vereador concluiu 

dizendo que "a questão apresentada está desde o inicio do ano corrente e que no 

momento nosso hospital municipal encontra-se sem diretor, devido o mesmo estar 

licenciado". Em seguida a reunião foi dirigida para a Ordem do Dia, na qual 

constava Indicação acima, de nº 001/17, que foi colocada em discussão e depois 

votada, sendo aprovada por todos os presentes. A seguir como nada mais constasse, 

o senhor presidente declarou a presente reunião encerrada, antes, porém, marcando 

uma nova a ser realizada no dia 21 de setembro 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 20 de setembro de dois 

mil e dezessete.  

José Francisco Viegas Dias 
Presidente 

 
Elias Sarraf Pacheco 

1º secretário 
 

José Nilson Ferreira Rocha 
2º Secretário 
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Ata da 5ª Reunião Ordinária, 2º período, 1º 
ano, da 14ª Legislatura em 21 de setembro 
de 2017.  

 
Presidente: José Francisco Viegas Dias 
1º Secretário: Elias Sarraf Pacheco  
2º Secretário: José Nilson Ferreira Rocha 
 
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de setembro 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, José 

Nilson Ferreira Rocha, 1º e 2º respectivamente e demais senhores vereadores: 

Alzimar Gomes Alves, João Paulo Ribeiro Wanzeler, Raimundo de Jesus 

Pereira Lima, José Getúlio Viegas de Lima, Carlos Diniz Miranda Costa, José 

Antonio Souza Ramos e Luis Wagner Fernandes Ferreira. Esteve ausente à 

reunião o senhor vereador Gil Paulo Nunes Brilhante - licenciados 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 Luis 

Wagner Fernandes Ferreira que fizesse a leitura de um trecho bíblico, o qual leu 

o Salmo, 100. Em seguida foi feita a leitura da ata anterior, a qual depois de lida, 

foi colocada em discussão e, depois em votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Em seguida, pediu ao secretário Elias Sarraf Pacheco que fizesse a leitura das 

matérias no Pequeno Expediente; feito isto, foi lido: Requerimento nº 023/17,  de 

iniciativa do senhor vereador João Paulo Ribeiro Wanzeler pedindo do Poder 

Executivo a conclusão  do serviço da galeria de águas pluviais e fluviais na rua 

31 de Março, no cruzamento com a Rua Princesa Izabel. Em seguida, passou-se 

para o Grande Expediente, sendo a palavra usada pelo senhor vereador Raimundo 

de Jesus Pereira Lima, o qual agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. 

Depois comentou que recebera reclamações dos pais de alunos da Escola Municipal 

Santa Helena - Gonço - cujas informações seria que alguns professores não 

estariam ministrando aulas direito, com muitas faltas. Disse que no dia de segunda-

feira dificilmente tem aula. Por isso, pediu aos colegas vereadores que tomassem 

providências para o caso, chamando na casa, o diretor da referida escola para 

averiguar as reclamações. Em seguida, fez uso da palavra o senhor vereador Elias 

Sarraf Pacheco, que depois de cumprimentar a todos, fez um grande comunicado 
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aos vereadores, falando que seria feito a reforma da Escola Estadual Tancredo 

Neves; segundo ele, seria aplicado quase 3 milhões, dinheiro esse que fora liberado 

pelo BID. Informou ainda, que devido as reformas, o ano letivo enceraria no fim do 

mês de outubro e o ano letivo de 2018, teria inicio em agosto. Quanto a fala do 

vereador Raimundo de Jesus Pereira Lima, ia também de sua parte averiguar e, 

além disso, por algumas pessoas chegou a reclamação que a referida escola 

encontrava-se no meio do matagal, precisando urgentemente de uma boa limpeza. 

Em seguida a reunião foi dirigida para a Ordem do Dia, na qual constava 

Requerimento de nº 023/17, acima, que fora defendido por seu autor e depois 

colocado em discussão. Depois de discutido, o mesmo foi votado, sendo aprovado 

por todos os presentes. A seguir como nada mais constasse, o senhor presidente 

declarou a presente reunião encerrada, antes, porém, marcando uma nova a ser 

realizada no dia 22 de setembro 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 21 de setembro de dois mil e dezessete.  

 
José Francisco Viegas Dias 

Presidente 
 

Elias Sarraf Pacheco 
1º secretário 

 
José Nilson Ferreira Rocha 

2º Secretário 
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Ata da 6ª Reunião Ordinária, 2º período, 1º 
ano, da 14ª Legislatura em 22 de setembro 
de 2017.  

 
Presidente: José Francisco Viegas Dias 
1º Secretário: Elias Sarraf Pacheco  
2º Secretário: José Nilson Ferreira Rocha 

 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de setembro 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, José Nilson Ferreira Rocha, 1º e 2º respectivamente e demais 

senhores vereadores: Alzimar Gomes Alves, João Paulo Ribeiro Wanzeler, 

Raimundo de Jesus Pereira Lima, José Getúlio Viegas de Lima, Carlos Diniz 

Miranda Costa, José Antonio Souza Ramos e Luis Wagner Fernandes 

Ferreira. Esteve ausente à reunião o senhor vereador Gil Paulo Nunes Brilhante - 

licenciado pela Mesa. Havendo número legal e tendo invocado as bênçãos de Deus, 

o senhor presidente declarou aberto os trabalhos da presente reunião, pedindo que 

fosse feita a leitura da ata anterior, a qual depois de lida, foi colocada em discussão 

e, depois em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida pediu ao 1º 

secretário que fizesse a leitura das matérias no Pequeno Expediente e como nada 

havia, passou-se para o Grande Expediente, sendo franqueada a palavra aos 

senhores vereadores, porém, não foi usada.  Encerrada essa parte, passou-se a 

Ordem do Dia, para a qual nada constava. A seguir como nada mais constasse, o 

senhor Presidente declarou a presente reunião encerrada, antes, porém, marcando 

um novo período de reuniões Ordinárias a serem realizadas nos dias 24, 25, 26 e 27 

de outubro 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 22 de setembro de dois mil e dezessete.  

José Francisco Viegas Dias 
Presidente 

Elias Sarraf Pacheco 
1º secretário 

José Nilson Ferreira Rocha 
2º Secretário 
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Ata da 7ª Reunião Ordinária, 2º período, 1º 
ano, da 14ª Legislatura em 24 de outubro de 
2017. 
  

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

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro 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: João Paulo Ribeiro Wanzeler, Raimundo de Jesus Pereira 

Lima, José Getúlio Viegas de Lima, Carlos Diniz Miranda Costa e José 

Antonio Souza Ramos. Estiveram ausentes à reunião os senhores vereadores 

Alzimar Gomes Alves e Luis Wagner Fernandes Ferreira - licenciados 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, o qual leu no livro de Mateus, 18,18. Em seguida foi feita a leitura da ata 

anterior, a qual depois de lida, foi colocada em discussão e, depois em votação, 

sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, pediu ao secretário Elias Sarraf 

Pacheco que fizesse a leitura das matérias no Pequeno Expediente; feito isto, foi 

lido: Convite vindo da Secretaria Municipal de Educação e Pedido de licença dos 

senhores vereadores Alzimar Gomes Alves e Luis Wagner Fernandes Ferreira, 

ambos para tratar assunto de interesse particular. Em seguida, passou-se para o 

Grande Expediente, sendo a palavra usada pelo senhor vereador João Paulo 

Ribeiro Wanzeler, que após saudar a todos, falou de sua tristeza sobre a forma 

ilegal que os moradores estão se apropriando do meio fio de algumas ruas e pediu 

aos senhores vereadores, ao Líder do governo na casa e a Mesa para que 

convocasse o responsável do setor, para que o mesmo viesse dá explicação sobre o 

fato relatado. Em seguida a palavra foi dirigida ao senhor José Getulio Viegas de 

Lima, que após cumprimentar a todos, congratulou-se com o vereador João Paulo 

pela brilhante iniciativa e preocupação com a cidade de Melgaço e pediu à Mesa 

que convocasse o senhor secretário de Obras do Município para comparecer a casa. 
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Depois apresentou Requerimento Verbal, pedindo a construção de uma escola no 

Rio Carutá. Segundo ele, tal requerimento se fazia necessário, pois a alguns anos 

atrás existia uma escola no local - Boa Vista - a qual fora transferida para a 

Galiléia. Essa transferência, porém, causou muitos transtornos na vida de pais ou 

responsáveis pelas crianças daquela área, pois elas saem de suas casas às 5:00 hs da 

manhã, chegando às 8:00 hs e como as aulas terminam ao meio dia, essas crianças 

em retorno as suas casas, chegam até as 15:00 horas, sendo que muitas delas são 

crianças da Pré-escola. Em seguida a palavra foi dirigida ao senhor Elias Sarraf 

Pacheco, que ao cumprimentar a todos com um bom dia, falou que Melgaço estaria 

recebendo uma comitiva da UFPa, nos dias 25 e 26 do mês em curso, na qual tivera 

o privilégio de ser aluno daquela Instituição e tendo participado da 1ª FENOPAFE, 

coordenada pela Professora Socorro Simões e que estariam disponibilizando vários 

cursos com temas imaginários de cantos populares dos ribeirinhos marajoara. Disse 

que as oficinas iriam ser realizadas na Escola Municipal Getulio Vargas. Em 

seguida comunicou o encerramentos das aulas na Escola Tancredo Neves, no final 

de outubro, devido as obras que ali seria realizadas. Finalizou dizendo que estaria 

realizando, no dia 30 de outubro, uma oficina de redação para o Enem e convidou a 

todos os filhos q1ue estivessem interessados em ingressar numa universidade, pois 

segundo ele, se o aluno fizesse uma boa redação, já estava meio caminho andado. 

Em seguida a palavra foi dirigida ao senhor Gil Paulo Nunes Brilhante, que ao 

cumprimentar a todos com um bom dia, parabenizou o vereador João Paulo pela 

preocupação com Município; disse que como vereadores tinham que fiscalizar as 

obras e serviços. Falou que os barqueiros passam mais tempo no porto de Melgaço, 

do que nas escolas passando alunos; Pediu que a Mesa convocasse o secretário de 

Educação e o responsável pelo fornecimento de combustível, para que os mesmos 

comparecessem à casa afim de darem explicação. Disse que o pagamento dos 

professores, da merenda escolar e dos transportadores estão em dias e não sabe o 

porque dessa situação; falou que no rio Croari não tem aula a mais de dois meses; 

falou das terras que estão sendo vendidas pelo senhor Ampé, dizendo que já havia 

denunciado para o secretário de Meio Ambiente e o mesmo não tomara nenhuma 

providência; pediu a convocação dos secretários de Meio Ambiente; Educação e 

Obras, bem como a do senhor Tomas, responsável pelo fornecimento de 

combustível. Disse que teriam que tomar providências, pois segundo ele, na se via 

ninguém trabalhando - Gari e funcionários da obra. Encerrando a parte dos 

discursos, usou a palavra o senhor Vereador José Nilson Ferreira Rocha, que 

reportou-se sobre a fala do senhor vereador João Paulo e pediu a Mesa que pedisse 

no prazo de 48 horas, a interdição das obras que estaria sendo realizadas nas ruas 7 
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de setembro de Raimundo Anacleto, pois disse que a Câmara tinha poder para fazer 

isso. Em seguida a reunião foi dirigida para a Ordem do Dia, na qual constava 

Requerimento Verbal, acima, que fora defendido por seu autor e depois colocado 

em discussão. Depois de discutido, o mesmo foi votado, sendo aprovado por todos 

os presentes. A seguir como nada mais constasse, o senhor presidente declarou a 

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

dia 26 de outubro 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 24 de outubro de dois mil e dezessete.  

 
José Francisco Viegas Dias 

Presidente 
 

Elias Sarraf Pacheco 
1º secretário 

 
Gil Paulo Nunes Brilhante 

2º Secretário 
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Ata da 8ª Reunião Ordinária, 2º período, 1º 
ano, da 14ª Legislatura em 26 de outubro de 
2017. 
  

Presidente: José Francisco Viegas Dias 
1º Secretário: Gil Paulo Nunes Brilhante  
2º Secretário: Carlos Diniz Miranda Costa 
 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de outubro 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 Gil Paulo 

Nunes Brilhante e Carlos Diniz Miranda Costa, 1º e 2º respectivamente e demais 

senhores vereadores: João Paulo Ribeiro Wanzeler, Raimundo de Jesus Pereira 

Lima, José Getúlio Viegas de Lima, Luis Vagner Fernandes Ferreira e José 

Antonio Souza Ramos. Estiveram ausentes à reunião os senhores vereadores 

Alzimar Gomes Alves, Elias Sarraf Pacheco  e José Nilson Ferreira Rocha - 

licenciados 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, o qual leu no livro de João, 3,16. Em seguida a Mesa pediu a 

dispensa da leitura da ata anterior, o que foi aceito por todos. Em seguida, pediu ao 

secretário Carlos Diniz Miranda Costa que fizesse a leitura das matérias no 

Pequeno Expediente; feito isto, foi lido: ofícios nºs 054, 055 e 056/17, de iniciativa 

da Mesa da Câmara, pedindo a presença dos senhores secretários Municipais Ivaldo 

Lacerda Leão, Eder Vaz Ferreira e Marluth Figueiredo, nos dias 30 e 31 de 

outubro. Em seguida, passou-se para o Grande Expediente, sendo a palavra usada 

pelo senhor vereador João Paulo Ribeiro Wanzeler, que após saudar a todos, 

falou que segundo informações, a área localizada ao lado direito do bar do senhor 
Francisco Nunes, na rua Francisco Leite, foi vendida ao senhor Evandro Guedes, 
pelo senhor José Delciney - Pita Viegas; Pediu que a Mesa providenciasse junto ao 

secretario competente para que ele conseguisse junto ao proprietário, 
documentos comprobatórios da posse do mesmo, bem como mandasse ofício ao 

chefe do setor competente, dentro de 48 horas, pedindo a proibição de qualquer tipo 

de obra naquela área. Em seguida fez uso da palavra o senhor vereador Carlos 
Diniz Miranda Costa, que após saudar a todos, falou da situação em que se 
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encontrava a casa de apoio em Belém; segundo ele, não tem nada n a casa e nada 
marcado quando os pacientes vão até lá. Por isso pediu apoio dos demais 
vereadores para tentarem resolver a situação, pedindo inclusive a presença da 
senhora Vera Lúcia Rodrigues da Silva secretária de saúde na casa, para dá 
explicação a respeito. Em seguida o senhor Presidente franqueou a palavra a nível 
de discussão e os senhores vereadores José Getulio, Gil Paulo, João Paulo, Carlos 
Diniz, Raimundo Lima e José Viegas falaram a respeito da situação da casa de 
apoio em Belém. Em seguida a reunião foi dirigida para a Ordem do Dia, na qual 

nada constava. A seguir como nada mais constasse, o senhor presidente declarou a 

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

dia 27 de outubro 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 26 de outubro de dois mil e dezessete.  
 

José Francisco Viegas Dias 
Presidente 

 
Gil Paulo Nunes Brilhante 

1º secretário 
 

Carlos Diniz Miranda Costa 
2º Secretário 

 


