Estado do Pará
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Melgaço

Ata da 19ª Reunião Ordinária, 1º período, 1º
ano, da 14ª Legislatura em 30 de junho de 2017.
Presidente: Elias Sarraf Pacheco
1º Secretário: Gil Paulo Nunes Brilhante
2º Secretário: José Getulio Viegas de Lima
Aos 30 (trinta) 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, 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, José Nilson Ferreira
Rocha e José Antonio Souza Ramos - licenciados 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 Luis Wagner Fernandes Ferreira, que fizesse a leitura
de um trecho bíblico (Salmo 91. 1-9). 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: foi lido Requerimento de nº 018, de iniciativa do senhor vereador Elias
Sarraf Pacheco, pedindo o reparo, com extrema urgência, duma cratera perfurada pela água
no cais de arrimo em frente a barraca de São Miguel Arcanjo. Em seguida, passou-se para o
Grande Expediente, sendo franqueada a palavra ao senhor vereador João Paulo Ribeiro
Wanzeler, que demonstrou sua imensa satisfação e usar a tribuna mais uma vez; falou da
situação da estrada do moconha que estar totalmente intrafegável, cujo motivo foram as
maquinas pesadas que passam por ali. Falou que era um problema sério, pois existia a
necessidade dos empresários escoarem seus produtos e a ida e vinda da população. Pediu
ao Líder do governo na casa, que fosse tomadas as providências necessárias para resolver a
situação. Em seguida fez uso da palavra o senhor vereador Elias Sarraf Pacheco, que desejou
um bom dia a todos os presente, agradecendo por mais uma um mês que estavam reunindo.
Falou que estavam completando seis meses de trabalho na casa e de mandato, seis meses
este de muita coisa boa e muitos altos e baixo, que deveriam servir de experiência e
aprendizado aos novos vereadores, pois segundo ele, faziam o papel de assistente social,
Prefeito, Pai, advogado e ainda têm que comprar gás de cozinha e até carne. Por isso
parabenizou todos os vereadores. Disse que o povo tem uma visão errada do que é ser
vereador. Parabenizou o Gestor Municipal pelo pagamento em dia do funcionalismo
municipal, dizendo que isso não era um bem e sim uma obrigação de todo Gestor. Por
ultimo, falou da reunião extraordinária que previamente estaria marcada para o dia
07/07/17, para deliberar sobre os Projetos de Leis nºs 06 e 07/17, que versavam sobre a
criação do fundo da Educação. Encerrado a parte dos discursos, passou-se para ordem do
dia, na qual constava requerimento acima, cujo foi defendido por seu autor e depois
colocado em discussão e depois em votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir
como nada mais constasse, o senhor presidente declarou a presente reunião encerrada,
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antes, porém, marcando uma reunião solene de encerramento dos trabalhos deste
legislativo do primeiro semestre de 2017, a ser realizada no dia 21 de julho de 2017, às 09:00
da manhã. Foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada pelo Plenário, foi
assinada pelos membros da Mesa. Plenário Francisco Mamede, em 30 de junho de dois mil e
dezessete.
Elias Sarraf Pacheco
Presidente
Gil Paulo Nunes Brilhante
1º secretário da mesa
José Getulio Viegas de Lima
2º Secretário da Mesa
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