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Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho 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 José Getulio Viegas de Lima, 1º e 2º 
respectivamente e demais senhores vereadores: Alzimar Gomes Alves, João Paulo Ribeiro 
Wanzeler, Raimundo de Jesus Pereira Lima, José Nilson Ferreira Rocha, Carlos Diniz 
Miranda Costa e Luis Wagner Fernandes Ferreira. Estiveram ausentes à reunião os senhores 
vereadores José Francisco Viegas Dias - assumindo a Prefeitura conforme portaria nº 
025/17 e José Antonio Souza Ramos - licenciado pela Mesa. Havendo número legal e tendo 
invocado as bênçãos de Deus, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos da presente 
reunião, pedindo ao senhor vereador Raimundo de Jesus Pereira Lima, que fizesse a leitura 
de um trecho bíblico (João 9. 1-3). Depois foram 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: Pedido de licença do senhor vereador José Antonio Souza Ramos e Projeto 
de Lei nº 008/17, aprovado na casa, no dia 27 do mês em curso. Em seguida, passou-se para 
o Grande Expediente, sendo franqueada a palavra ao senhor vereador João Paulo Ribeiro 
Wanzeler, que após saudar a todos os senhores vereadores com um bom dia, falou de sua 
imensa alegria de está mais uma vez fazendo uso da tribuna da casa. Pediu aos senhores 
vereadores que pudessem informar o porque do receptor de transmissão usado para captar 
o sinal da Tv Liberal esta sendo usado para uso privado . Em seguida o senhor vereador Elias 
Sarraf Pacheco, depois de passar a presidência ao senhor vereador Gil Paulo Nunes 
Brilhante, parabenizou a administração Municipal pelo serviço que está sendo feito em 
Melgaço; parabenizou a seleção melgacense pela vitória de 3X0 sobre Portel; parabenizou o 
senhor Gestor Municipal por estar acompanhando de perto o esporte melgacense e, além 
disso parabenizou as obras de construção de escola e reforma como a do Ginásio de Esporte, 
falou também da reforma trabalhista que fora aprovado no senado Federal, lendo a relação 
dos senadores que votaram contra e a favor da projeto de reforma e disse que não se 
comete nenhum crime em fazer divulgação de resultado de votação quando esta é aberta, 
sendo um processo normal informar em todos os meios de divulgações. Finalizou falando da 
postagem feita pelo senhor Gestor Municipal, com referencia a 20 quilômetros de asfaltos 
previsto para Melgaço. Encerrado a parte dos discursos, passou-se para ordem do dia, na 
qual nada constava. A seguir como nada mais constasse, o senhor presidente declarou a 
presente reunião encerrada, antes, porém, marcando uma nova a ser realizada no dia 30 de 
junho 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 29 de 
junho de dois mil e dezessete.  
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