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Ata da 2ª Reunião Ordinária, 1º período, 
1º ano, da 14ª Legislatura em 22 de 
fevereiro 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 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 
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, Carlos Diniz Miranda 
Costa, José Nilson Ferreira Rocha, João Paulo Ribeiro Wanzeler, José Getúlio 
Viegas de Lima, José Antonio Souza Ramos, Luis Wagner Fernandes Ferreira e 
Raimundo de Jesus Pereira de Lima. 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 Antonio Souza Ramos que 
fizesse a leitura de um trecho bíblico (Salmo 121.1 - 2). Depois foi feita a leitura 
da Ata anterior, a qual depois de lida e achada conforme, foi aprovada. Em 
seguida pediu ao 1º secretário que fizesse a leitura das matérias no Pequeno 
Expediente. Em pauta Requerimentos de nºs 001/17, de iniciativa do senhor 
José Nilson Ferreira Rocha, pedindo reforma no Terminal Hidroviário do 
Moconha; 002/17, de iniciativa do senhor vereador José Nilson Ferreira Rocha, 
pedindo reforma no Terminal Hidroviário Orestes Cirino Leão; 003/17, de 
autoria do senhor vereador José Getúlio Viegas de Lima, pedindo iluminação 
para a praça da Matriz e 004/17, de autoria do senhor Raimundo de Jesus 
Pereira Lima, pedindo a construção de uma casa de apoio aos ribeirinhos na 
cidade de Melgaço. Passando-se para o Grande Expediente foi franqueada a 
palavra aos senhores vereadores inscritos, tendo o senhor Presidente José 
Francisco Viegas Dias, fez uso para agradecer a Deus pela ajuda que estar 
dando para que os trabalhos sejam feito e disse que a mesa iria trabalhar em 
conjunto com todos para que se pudessem ter um município melhor para 
todos. Em seguida usou a palavra o senhor vereador João Paulo Ribeiro 
Wanzeler, que agradeceu a Deus por mais uma oportunidade e pediu a mesa 
que fizesse divulgação das reuniões da casa, nos sites e outros meios de 
comunicação, para que o povo viessem as reuniões e conhecessem os 
trabalhos do legislativo. Depois a palavra foi franqueada ao senhor vereador 
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Elias Sarraf Pacheco, que demonstrou grande honra em estar participando de 
mais uma reunião na casa para tomar decisões sempre em favor do povo, 
segundo ele, só assim a casa teria o respeito do povo; disse que precisavam 
alavancar políticas públicas; lutar pela merenda das crianças nas escolas, 
remédios nos postos de saúde, melhorias nas escolas; disse que seria 
interessante as reuniões da Câmara serem realizadas em outros segmentos da 
sociedade. Dessa forma, além, do povo ficar sabendo do trabalho da Casa, eles 
fariam visitas em "in lócus" à detectar problemas pertinentes as localidades; 
disse que a Câmara deveria partir para ações concretas e de interesse comum; 
teriam que mostrar para o povo, como funcionava os trabalhos do Legislativo. 
As escolas poderiam até criar simulados dentro do espaço escolar, para 
representar como o Legislativo Municipal, faz as reuniões de caráter ordinário 
com assuntos diversos, para que os alunos se interagissem com os problemas 
sociais. Em seguida, a palavra foi franqueada ao senhor vereador Gil Paulo 
Nunes Brilhante, que agradeceu a Deus e falou do atraso no início das aulas 
que só começariam no dia 13 de março, que para ele, já deveria ter começado; 
pediu para a Mesa que convocasse os secretários de educação e da saúde, para 
darem algumas explicações. Em seguida, a palavra foi dirigida ao senhor 
vereador José Getúlio Viegas de Lima, que após cumprimentar a todos, 
reportou-se  a fala do vereador Gil, dizendo que a Secretaria de Educação 
estava com problemas em relação a Cooperativa dos Transportadores, mas que 
entendia a preocupação do vereador. Sugeriu que as Comissões da Câmara 
fosse até a Secretaria de Educação conversar com o Secretário, para tentar 
resolver o problema. Em seguida, fez uso da palavra o senhor vereador José 
Antonio Souza Ramos, que saudou seus companheiros e agradeceu a Deus 
pela oportunidade em fazer parte da casa e que juntos iriam vencer; justificou 
sua ausência na reunião passada por estar acompanhando seu genitor, que 
estava com problema de saúde; agradeceu o empenho da presidência e demais 
vereadores por estarem lutando pela segurança do Município de Melgaço; 
colocou-se a disposição de todos para construir uma Melgaço melhor. 
Encerrada essa parte, passou-se à Ordem do Dia, para a qual constavam os 
Requerimentos de nºs 001, 002, 003 e 004/17, acima, os quais foram 
encaminhados para a discussões e depois foram colocados em votações, sendo 
todos aprovados por unanimidade. 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 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 22 de 
fevereiro de dois mil e dezessete.  
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José Francisco Viegas Dias 
Presidente 
 
Elias Sarraf Pacheco 
1º secretário da mesa 
 
Gil Paulo Nunes Brilhante 
2º secretário da mesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


