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Ata da 9ª Reunião Ordinária, 2º 
período, 2º ano, da 14ª Legislatura 
em 23 de outubro de 2018. 

  
Presidente: Elias Sarraf Pacheco  
1º Secretário: Gil Paulo Nunes Brilhante 
2º Secretário: José Antonio Souza Ramos  
 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro do ano de dois mil e 
dezoito (2018), 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 
Elias Sarraf Pacheco, tendo como secretários os senhores vereadores Gil 
Paulo Nunes Brilhante e José Antonio Souza Ramos, 1º e 2º respectivamente 
e demais senhores vereadores: Carlos Diniz Miranda Costa, José Nilson 
Ferreira Rocha, Alzimar Gomes Alves, Raimundo de Jesus Pereira Lima, 
João Paulo Ribeiro Wanzeler e Luiz Wagner Fernandes Ferreira. Estiveram 
ausentes à reunião os senhores vereadores José Francisco Viegas Dias e José 
Getulio Viegas de Lima, justificados pela Mesa Diretora. Havendo número 
legal e tendo invocado as bênçãos de Deus, o senhor presidente declarou 
abertos os trabalhos da presente reunião, pedindo ao vereador Gil Paulo 
Nunes Brilhante que fizesse a chamada de presença dos senhores vereadores. 
Após foi feito a leitura de um trecho bíblico pelo senhor Raimundo de Jesus 
Pereira Lima - salmos 121, versículo 7. Depois foi feita a leitura das atas 
anteriores, pelos senhores vereadores José Antonio Souza Ramos e Gil Paulo 
Nunes Brilhante, as quais depois de achadas conforme, foram aprovadas. Em 
seguida passou-se ao Pequeno Expediente, para o qual não havia matéria. 
Encerrada essa parte, a reunião foi dirigida ao Grande Expediente, sendo 
franqueada a palavra ao senhor vereador João Paulo Ribeiro Wanzeler que 
desejou um bom dia a todos e falou de sua alegria em está participando de 
mais uma reunião da casa; disse que esteve visitando algumas comunidades 
nos rios Mugirum e Tajapuru e pôde ver de perto os problemas existentes nas 
escolas como gerador arrombado, falta de merenda, por isso pediu à Mesa que 
fosse enviado ofício ao secretário de educação para saber quais providências 
estariam sendo tomadas para amenizar a situação; comentou a falta d'água na 
rua 7 de setembro, dizendo que o Prefeito falara que a bomba custava 48 mil, 
mas o rapaz que trabalha no setor disse que custava 7 mil; pediu à Mesa que 
também enviasse oficio ao Prefeito para saber detalhes; falou que estiveram na 
comunidade São Miguel, no Rio Tajapuru, onde foi cobrado pelo Padre 
Tadeusz, a colocação de refletores na imagem de São Miguel, na praça da 
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matriz; falou que já fizera requerimento meses atrás pedindo um vigia para a 
praça citada; falou da falta de energia e água na rua 7 de setembro e pediu a 
Mesa que enviasse ofício a Rede Celpa, pedindo a presença do senhor Nailon 
Mello para dar esclarecimento da situação, bem como a colocação de um 
transformador. Finalizou falando da precariedade da escola do Pracupijó, 
pedindo que fosse marcada uma reunião com o secretário de educação para 
tentarem resolver a situação. Depois a palavra foi franqueada ao senhor 
vereador Elias Sarraf Pacheco, que desejou um bom dia, saudando a Mesa 
atual e também a nova. Depois fez um esclarecimento dos quatros projetos 
aprovados nas reuniões de setembro de 2018, dizendo que o Executivo teria 45 
dias para sancionar os mesmos e que não fizera, pois estava analisando os 
referidos, mas que ainda estaria tempo hábil dos transmites legais; falou do 
investimento do executivo na Praça da Matriz São Miguel Arcanjo e que 
somente não fora colocado refletores na imagem do padroeiro, devido que a 
diretoria da festa colocara bandeirinhas no local, o que, segundo ele, 
impossibilitou a instalação dos referidos refletores à imagem de São Miguel; 
falou dos problemas das escolas municipais que estão passando por muito 
problemas como falta de energia elétrica, bomba d'água, dizendo que a 
Prefeitura iria gastar um valor imensurável para resolver toda a situação; disse 
o que o governo em 2019, iria fazer uma escola padrão na vila São Miguel, no 
rio Tajapuru, devido que a administração passada comprou um galpão velho 
onde atualmente estar servindo de escola. Disse que educação é investimento 
e que não se permitir a massificação de investimento a educação; como com 
que fizeram na gestão passada, a qual compraram simplesmente galpões e 
transformaram em escolas sem as mínimas condições de uso, como ventilação, 
áreas arejadas e falta de ventilação natural, pois todas elas foram construídas 
sem pensar nessas situações. Com isso, está gerando problemas graves aos 
alunos, professores e comunidade em geral que sofrem com esses problemas 
educacionais. Sem contar com o mal uso do dinheiro da administração passada 
que comprou motor com conjugado sem nenhuma qualidade, motores e 
geradores importados que não duraram nem dois anos de uso. Disse que iria 
levar todas as reivindicações ao Prefeito. Disse que em 2019, haveria muitas 
mudanças significativas que iriam melhorar muito. Finalizou que em quatro 
anos de mandato, sempre trabalhou e lutou pelo bem do município de 
Melgaço e, acrescentou: "Tudo aquilo que for de bom ao município sempre vai 
estar junto, independentemente de cor partidário ou opinião politica. Em 
seguida, encerrada a parte, a reunião foi dirigida 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 uma nova 
reunião ordinária a ser realizada no dia 24 de outubro de 2018, às 09:00 da 
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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 
outubro de dois mil e dezoito.  

 
Elias Sarraf Pacheco 

 Presidente 
 

Gil Paulo Nunes Brilhante            
1º Secretário         

 
José Antonio Souza Ramos 

2º Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


