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Ata da 5ª Reunião Ordinária, 1º período, 
1º ano, da 14ª Legislatura em 22 de 
março de 2017.  
 

Presidente: Elias Sarraf Pacheco 
1º Secretário: José Nilson Ferreira Rocha 
2º Secretário: João Paulo Ribeiro Wanzeler 
 
Aos 22 (vinte e dois) 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 Getulio 
Viegas de Lima e José Nilson Ferreira Rocha, 1º e 2º respectivamente e demais 
senhores vereadores: Alzimar Gomes Alves, José Antonio Souza Ramos e Luis 
Wagner Fernandes Ferreira. Estiveram ausentes à Reunião os senhores 
vereadores Raimundo de Jesus Pereira Lima e Carlos Diniz Miranda Costa,  
licenciados 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 José Antonio 
Souza Ramos, que fizesse a leitura de um trecho bíblico (Salmo 91-3). 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, foi lido: Requerimento nº 005/2017, de 
autoria do senhor vereador Elias Sarraf Pacheco, pedindo que fosse colocado 
sinalização das faixas, indicando via direita e via esquerda no perímetro da 
Avenida Senador Lemos, compreendendo o trecho da Orla do Jambeiro. Em 
seguida passou-se para o Grande Expediente, sendo franqueada a palavra ao 
senhor vereador José Getulio Viegas de Lima, que falou a respeito dos 
requerimentos aprovados nesta casa; que estivera com na secretaria de obras 
e que a mesma já estava providenciando longarinas para os trabalhos; falou 
que os secretários não tinham autonomia para decidir alguma coisa; citou o 
problema de um rapaz que estava com problema de saúde, precisando viajar à 
Belém e a secretaria de Saúde não tinha passagens para tal; disse que todos os 
secretários são importantes mas que sem autonomia nada adiantaria; pediu ao 
Presidente que marcasse uma reunião com o poder executivo e secretários 
para tentarem resolver essas situações. Dando continuidade nos discurso, a 
palavra foi franqueada ao senhor vereador João Paulo Ribeiro Wanzeler, que 
depois de desejar um bom dia a todos, agradeceu a Deus pela oportunidade. 
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Depois falou de algumas situações vivenciada por ele, onde colocou que existia 
35 pontos de drogas na cidade e que não estavam sendo feita nenhuma 
trabalho de políticas públicas para sanar a situação, pois segundo ele, o setor 
público está de braços cruzados; falou que um dos caminhos para tirarem os 
jovens do caminho da drogas era o esporte, mas que infelizmente até o Ginásio 
de esporte voltou a ser como era antes, cobrança de taxas para se praticar o 
esporte; disse que o governo não tem feito nada para o bem comum, mas que 
no carnaval gastou muito; falou da falta de merenda nas escolas dizendo que 
merenda que seria para 13 dias, só dá para 3. Inclusive visitou o depósito 
verificando a situação; disse que fora informado de uma conversa onde o 
senhor Edmilson, falou para uma pessoa "vai se acostumando que isso era 
normal"; disse que a situação das escola não são boas e que a quadra de 
esporte da Juninho está em total abandono; falou da casa de apoio em Belém, 
a qual é totalmente desumano; disse que as secretarias estão todas legadas ao 
senhor Pita, secretario de Finanças; pediu ao líder do governo que marcasse 
uma reunião com o secretário de finança. Finalizou falando da falta de 
combustível e convidou todos os vereadores para irem fazer uma visita na 
escola Juninho. Fazendo uso da palavra, o senhor vereador Elias Sarraf 
Pacheco, na presidência da reunião, falou que eram questões cruciais 
levantadas pelos vereadores José Getulio Viegas de Lima e João Paulo Ribeiro 
Wanzeler e que realmente elas todas tinham procedências; disse que a casa 
tinha interesse em ajustar e resolver as situações, conversando com o Gestor e 
secretários, com referencia a saúde e educação; disse que não fazia parte de 
sua índole ficar calado, pois seu dever era fiscalizar; compartilhou com os  
vereadores José Getulio e João Paulo; disse que havia entrado em contato com 
o secretario de educação, o qual pediu ajuda a ele, não só como Professor, mas 
principalmente como vereador; falou que a primeira paulada que leva eram os 
vereadores. Voltando a fala, o senhor vereador José Getulio Viegas de Lima, 
disse: " Se não confia no secretário, que tire e ponha outro". Encerrado os 
discursos, passou-se para ordem do Dia, no qual foi colocado em discussão o 
requerimento acima, o qual, depois de ter sido defendido por seu autor, foi 
colocado em discussão e depois de discutido, em votação, sendo aprovado. 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 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 22 de março de dois mil e dezessete.  

 
Elias Sarraf Pacheco 
Presidente 
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José Nilson Ferreira Rocha 
1º secretário da mesa 
 
João Paulo Ribeiro Wanzeler 
2º secretário da mesa 


