
 

 

Estado do Pará 
Poder Legislativo 
Câmara Municipal de Melgaço 

 

Av. Senador Lemos s/nº. CNPJ nº 07.335.744/0001-06 

wwww.camarademelgaco.com.brCEP nº 68.490-000 

Ata da 10ª Reunião Ordinária, 1º período, 1º 
ano, da 14ª Legislatura em 27 de abril de 2017.  

 
Presidente: Elias Sarraf Pacheco 
1º Secretário: José Getulio Viegas de Lima 
2º Secretário: José Antonio Souza Ramos 

 
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril 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 Antonio Souza Ramos, 1º e 2º 
respectivamente e demais senhores vereadores: Alzimar Gomes Alves, João Paulo Ribeiro 
Wanzeler, Raimundo de Jesus Pereira Lima, Carlos Diniz Miranda Costa e Luis Wagner 
Fernandes Ferreira. Estiveram ausentes à reunião os senhores vereadores José Francisco 
Viegas Dias - Assumindo o exercício da Prefeitura e José Nilson Ferreira Rocha e Gil Paulo 
Nunes Brilhante - licenciados pela Mesa. Havendo número legal e tendo invocado as 
bênçãos de Deus, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos da presente reunião, 
pedindo ao senhor vereador Luiz Wagner Fernandes Ferreira, 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 aos secretários, primeiro e segundo 
da mesa da Câmara que fizessem a leitura das matérias no Pequeno Expediente; feito isto, 
foi lido: Requerimentos nº 015/17, de autoria do senhor vereador João Paulo Ribeiro 
Wanzeler, pedindo a reativação da Escola de Música Pedro Pacheco. Em seguida, passou-se 
para o Grande Expediente, sendo franqueada a palavra ao senhor vereador José Getulio 
Viegas de Lima, que depois de cumprimentar a todos, falou da realização da audiência 
pública realizada no dia 26 de abril, na barraca de São Miguel Arcanjo, quando todos 
demonstraram suas angústia, percalços,  violência, exploração sexual de menores e até 
mesmo tráfego humano; disse que muitas das vezes esses problemas estruturais começa na 
família. Disse que família e estado deveriam estar de mãos dadas, buscando proteção contra 
essa violência, educando seus filhos, pois existem muitas pessoas que vivem das desgraças 
dos outros. Falou do consumo de drogas na cidade e no interior; lembrou do posto de 
fiscalização que fora instalado em Antônio Lemos e que até agora não funcionara; 
parabenizou a irmã Henriqueta pelo trabalho realizado, bem como a Igreja católica. Por 
conseguinte, finalizou pedindo ajuda aos demais vereadores para lutarem pelas causa 
mencionadas. Em seguida fez uso da palavra o senhor vereador Elias Sarraf Pacheco, que 
após desejar um bom dia a todos, referiu-se a realização da audiência pública realizada no 
dia 26 do mês corrente em Melgaço, dizendo dessa reunião foram tiradas 15 ações que 
foram propostas pelo Ministério Publico para o município de Melgaço, audiência esta que 
reuniu autoridades de vários setores que formaram uma mesa Internacional, cujos foram 
tratados assuntos como violência sexual, tráfego de pessoas, uso de drogas e outros. Disse 
que a audiência pública, foi construído uma pauta de ações que era preciso que o poder 
público tomasse a iniciativa em resolvê-las, pois seriam de curto, médio e longo prazo. Falou 
que precisa fazer debates nas escolas, trazendo essas temáticas abordadas na audiência 
pública. Lamentou não existir um telefone público e fixo na instituições para se fazer a 
denúncia  anônima. Comentou a possível situação de tráfego humano no município, dizendo 
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ser chocante. Disse que a audiência fora muito proveitosa. Finalizando essa parte dos 
discursos, fez uso da palavra o senhor vereador João Corinthiano, que também falou da 
audiência pública; disse que os problemas citados estão todos ligados ao poder público, a 
qual deveria oferecer serviços sociais. Disse que o vereador seria sempre cobrado por muitas 
vezes não fazer seu papel junto a sociedade; citou a venda de drogas, a prostituição que era 
feita abertamente, muitas vezes por 10 reais. Disse que a Câmara precisa sentar com os 
poderes para fazer e criar ações que venham inibir tais situações, por isso a casa tem que ter 
um comprometimento com a causa para minimizar ou acabar com as mazelas. Encerrado os 
discursos, passou-se para ordem do Dia, na qual constava requerimento já citado acima, o 
qual, após ser defendido por seu autor, foi colocado em discussão e depois de discutido, 
votado, sendo aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores presentes à reunião. A 
seguir, como nada mais constasse, o senhor presidente declarou a presente reunião 
encerrada, antes, porém, marcando uma nova a ser realizada no dia 28 de abril 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 27 de abril de dois mil e 
dezessete.  
 
Elias Sarraf Pacheco 
Presidente 
 
José Getúlio Viegas de Lima                   
1º secretário da mesa                             
 
José Antonio Souza Ramos 
2º Secretário da Mesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


