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Ata da 4ª Reunião Ordinária, 1º período, 
1º ano, da 14ª Legislatura em 21 de 
março de 2017.  
 

Presidente: Elias Sarraf Pacheco 
1º Secretário: José Nilson Ferreira Rocha 
2º Secretário: João Paulo Ribeiro Wanzeler 

 
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março 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 José 
Nilson Ferreira Rocha e João Paulo Ribeiro Wanzeler 1º e 2º respectivamente 
e demais senhores vereadores: Alzimar Gomes Alves, Carlos Diniz Miranda 
Costa, José Getúlio Viegas de Lima, José Antonio Souza Ramos e Luis Wagner 
Fernandes Ferreira. Estiveram ausentes à Reunião os senhores vereadores 
Raimundo de Jesus Pereira Lima, licenciado pela Mesa e os senhores José 
Francisco Viegas Dias e Gil Paulo Nunes Brilhante, a serviço do interesse 
público. Havendo número legal e tendo invocado as bênçãos de Deus, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos da presente reunião, pedindo ao 
senhor vereador Carlos Diniz Miranda Costa que fizesse a leitura de um trecho 
bíblico (Salmo 23). 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; feito isto, foram lidos: 
Pedido de Licença do senhor vereador Raimundo de Jesus Pereira Lima; Projeto 
de Lei nº 001/2017 e pareceres vindo das Comissões de Justiça e Redação de 
Leis; Orçamento e Finança e Saúde, Educação e Meio Ambiente, ambos 
favoráveis a aprovação do projeto acima. Ao qual passou-se para o Grande 
Expediente, foi franqueada a palavra ao senhor João Paulo Ribeiro Wanzeler, 
que falou com referência ao parecer que fora oferecido por sua Comissão, ao 
Projeto em questão e devido a importância do referido, pediu a aprovação do 
mesmo, pois segundo ele, tal projeto seria de vital importância do aprendizado 
dos alunos, no campo da informática. Em seguida a palavra foi franqueada ao 
senhor vereador José Antonio Souza Ramos, que disse se sentir honrado em 
fazer parte da casa e poder estar buscando melhorias para o município de 
Melgaço; disse que estava a poucos meses no mandato, mas que estava 
fiscalizando e sendo a voz do povo; falou que tiveram alguns problemas na área 
da Saúde e na Educação, mas que aos poucos estavam sendo resolvidos; 
desejou sucesso ao Prefeito Municipal e aos vereadores. Depois a palavra foi 
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franqueada ao senhor vereador José Nilson Ferreira Rocha, pedindo ao Líder 
do Governo, respostas de seus requerimento e falou de sua preocupação com 
respeito ao aumento do uso das drogas pelos alunos nas escolas. Encerrando a 
parte dos discursos, fez uso da palavra o senhor vereador Carlos Diniz Miranda 
Costa, o qual fez um apelo aos vereadores para combater o uso das drogas nas 
escolas. Encerrado os discursos, passou-se para ordem do Dia, no qual foram 
colocados em discussão os pareceres acima mencionados, os quais depois de 
terem sidos defendidos por seus autores, foram colocados em discussão e 
depois de discutidos, em votação, sendo os mesmos aprovados por todos. Em 
seguida o senhor Presidente comunicou a Plenária, a aprovação do Projeto de 
Lei nº 001/2017, Criando Cargos de Professor Licenciado Pleno em Informática, 
Código GOM PLP 114, no quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Melgaço, dando outras providências. 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 março 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 
março de dois mil e dezessete.  
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Presidente 
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1º secretário da mesa 
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