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Ata da 1ª Reunião Ordinária, 1º período, 
1º ano, da 14ª Legislatura em 21 de 
fevereiro de 2017.  
 

Presidente: Elias Sarraf Pacheco 
1º Secretário: Gil Paulo Nunes Brilhante 
2º Secretário: João Paulo Ribeiro Wanzeler 
 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro 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 
Elias Sarraf Pacheco, tendo como secretários os senhores Vereadores Gil Paulo 
Nunes Brilhante e João Paulo Ribeiro Wanzeler 1º e 2º respectivamente e 
demais senhores Vereadores: Alzimar Gomes Alves, Carlos Diniz Miranda 
Costa, José Nilson Ferreira Rocha, José Getúlio Viegas de Lima, Raimundo de 
Jesus Pereira de Lima. Estiveram ausentes a presente reunião, os senhores 
vereadores José Francisco Viegas Dias – Portaria nº 011/17 –,  José Antonio 
Souza Ramos e Luis Wagner Fernandes Ferreira. Havendo número legal e 
tendo invocado as bênçãos de Deus, o senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos da presente reunião, pedindo ao senhor vereador José Getúlio Viegas 
de Lima que fizesse a leitura de um trecho bíblico (João 14 - 6). Em seguida 
pediu ao 1º secretário que fizesse a leitura das matérias no Pequeno 
Expediente. Em pauta o Projeto de Lei nº 002/17-GP, o qual autoriza o Poder 
Executivo a adotar providências para remoção de canteiro central de via 
urbana; feito a leitura, o senhor vereador José Getúlio Viegas de Lima, pediu 
licença para dispensa de interstício para o referido Projeto. Colocado em 
votação o pedido, foi aceito por todos. Passando-se para o Grande Expediente 
foi franqueada a palavra aos senhores vereadores inscritos. O 1º a falar foi o 
senhor Vereador José Getúlio Viegas de Lima, que desejou um bom dia a todos; 
ressaltou sua alegria em está presente na reunião, no início dos trabalho do 
legislativo; pediu as bênçãos de Deus para que fizessem um bom trabalho; 
disse que independente de qualquer coisa, seu objetivo seria zelar pelo bem 
comum da Casa. em seguida a palavra foi cedida ao senhor José Nilson Ferreira 
Rocha, que demonstrou sua satisfação em poder estar presente a mais uma 
reunião da casa e colocou-se a disposição de todos, disse que quando chegou 
na Câmara não sabia nada, mas com o tempo aprendeu muito. Disse que todos 
tinham o dever de zelar pelo bem do Município e que deviam estar preparados 
para os problemas que iriam surgir; disse que iria orar bastante para tudo dá 
certo. Depois fez uso da palavra o senhor vereador Carlos Diniz Miranda Costa 
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que disse que estava muito grato a Deus pela oportunidade e colocou-se a 
disposição de todos para desenvolverem um bom trabalho. Continuando o 
senhor vereador Raimundo de Jesus Pereira de Lima, usou a palavra desejando 
um bom dia a todos os presentes e agradeceu a Deus pela oportunidade, disse 
que era inexperiente na Casa, mas que iria lutar para desenvolver um bom 
trabalho;  pediu a mesa que quando chegasse projetos, que estes fossem 
passados a ele, para que pudesse analisar mais detalhadamente. Terminando a 
parte dos discursos fez uso também da palavra o senhor vereador Elias Sarraf 
Pacheco que deu bom dia a todos os vereadores presentes nominalmente. 
Depois falou no nome de Deus. em seguida parabenizou o senhor José Nilson, 
pela aprovação de sua filha, Helena na UFPA, em Medicina, aprovação esta que 
se deu em três universidades - Macapá, Belém e Santarém - dizendo que 
futuramente teriam mais uma médica filha de Melgaço; falou do baixo índice 
de aprovação do resultado do Enem; pediu a união de todos para que juntos 
pudessem fazer algumas melhorias no Município de Melgaço; parabenizou 
todos os vereadores que foram até a cidade de Breves, junto ao Comando da 
Policia Militar pedir melhoria na segurança pública de Melgaço. Concluiu 
falando da operação policial do final de semana em Melgaço. Finalizando, 
parabenizou o senhor Presidente da Casa pelo belo trabalho que estava 
desenvolvendo na Câmara como pintura e outros. Encerrada essa parte, 
passou-se a Ordem do Dia, para a qual constava o Projeto de Lei nº 002/17-GP, 
acima, o qual foi encaminha a discussão e depois de discutido foi colocado em 
votação, sendo aprovado com acréscimo do 2º artigo, com a seguinte redação: 
Art. 2º - Fica autorizado o Poder Executivo fazer a demarcação e a sinalização 
do Canteiro Central da Avenida Senador Lemos, com melhorias no trecho que 
compreende a orla marítima da Praia do Jambeiro. 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 fevereiro 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 fevereiro de dois mil e dezessete.  
 
Elias Sarraf Pacheco 
Presidente em exercício 
 
Gil Paulo Nunes Brilhante 
1º secretário da mesa 
 
João Paulo Ribeiro Wanzeler 
2º secretário da mesa 


