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Ata da 9ª Reunião Ordinária, 1º período, 
2º ano, da 14ª Legislatura em 25 de abril 
de 2018. 
  

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

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril 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 
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: José Nilson Ferreira Rocha, Alzimar Gomes 
Alves, Luiz Wagner Fernandes Ferreira, João Paulo Ribeiro Wanzeler, Carlos 
Diniz Miranda Costa, Raimundo de Jesus Pereira Lima e José Antonio Souza 
Ramos. Esteve ausente à reunião o senhor José Getúlio Viegas de Lima, 
licenciado pela Mesa. Havendo número legal e tendo invocado as bênçãos de 
Deus, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos da presente reunião, 
pedindo ao Gil Paulo Nunes Brilhante que fizesse a chamada de presença. 
Após foi feito a leitura de um trecho bíblico pelo senhor Raimundo de Jesus 
Pereira Lima - João 12. 3 a 16 -. Em seguida foi feita a leitura da ata anterior 
pelo senhor Elias Sarraf Pacheco. Passando ao Pequeno Expediente, foi lido: 
Requerimento nº 009/2018, de iniciativa do senhor vereador João Paulo 
Ribeiro Wanzeler, pedindo a convocação do senhor Secretário Municipal de 
Esporte e Lazer; Moção de Pesar à família do senhor Ivaldo Lacerda Leão por 
seu falecimento e Projeto de Lei nº 005/2018, vindo do Poder Executivo, 
somente para a leitura. Passando-se para o Grande Expediente foi franqueada 
a palavra ao senhor vereador Elias Sarraf Pacheco, que falou da Moção de 
Pesar feito pela Câmara à família do senhor Ivaldo Lacerda Leão; disse que a 
família reconhecera o que fora feito por seu ente querido pela Câmara 
Municipal e pela Prefeitura Municipal de Melgaço; fez a leitura da mensagem 
postada no FACE por sua filha Karen Leão e partilhada por outra sua filha, 
Karene Leão dizendo assim com essas palavras: "Hoje se faz uma semana que 
estamos sem vc... é difícil acredita, a ficha não cai e a dor só aumenta, a 
saudade aperta, a cada amanhecer um vazio tão grande no peito... Quero 
agradecer a família o bem mais precioso que o papai nos deixou, e aos amigos 
pela companhia nos plantões que tirávamos em frente do hospital, que na fé e 
esperança aguardávamos a recuperação do nosso amado 
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pai/amigo/companheiro. também agradecer em nome da família Lacerda Leão 
a Câmara Municipal de Melgaço pela linda homenagem e belos discursos 
emocionantes... SEM PALAVRAS!!! Aos amigos que rezaram/oraram e se 
preocupavam com o papai, que a cada ligações se tornavam sinônimo de 
motivação na sua recuperação hospitalar... Meu muito obrigado! Ao Prefeito 
Tica Viegas pelo apoio e ajuda ao meu amado pai (como amigo e como 
Prefeito) FOSTE LEAL, que enquanto em vida confiou na sua competência e 
mesmo doente deu-lhe a Secretaria de Obra.... na qual trouxe de volta sua 
felicidade e alto estima... até no hospital não o abandonou sempre dando 
força, obrigado Tica... por tanto...Não há palavras para agradecer vcs... a família 
Lacerda Leão é grata e reconhece todos!" . Pediu a Mesa da Câmara que fizesse 
uma placa de mármore, com uma mensagem e que fosse colocada no tumulo 
do falecido. Continuando, falou da expectativa do dia 06 de maio, quando 
aconteceria a inauguração da nova Igreja de São Miguel Arcanjo, dizendo que 
fora feito um projeto arquitetônico para a nova Praça da Matriz, a qual hoje ja 
é denominada de Praça da Matriz de São Miguel Arcanjo. Em seguida a reunião 
foi dirigida a Ordem do Dia, tendo sido votado e aprovado o Requerimento do 
senhor vereador João Paulo Ribeiro Wanzeler de nº 009/2018, acima, antes 
porém sendo defendido pelo autor. Em seguida, como nada houvesse para o 
momento, o senhor presidente declarou encerrada a presente reunião, antes, 
porém, marcando uma nova a ser realizada no dia 26 de abril de 2018, 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 25 de abril de dois mil e dezoito.  
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