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Ata da 2ª Reunião Extraordinária, 1º período, 1º 
ano, da 14 legislatura em 07 de julho de 2017.  

Presidente: José Francisco Viegas Dias 
1º Secretário: Elias Sarraf Pacheco 
2º Secretário: Gil Paulo Nunes Brilhante 
 

Aos 07 (sete) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete (2017), às 
10:00 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 extraordinário, sob 
a Presidência do senhor Vereador José Francisco Viegas Dias, tendo como secretários os 
senhores Vereadores Elias Sarraf Pacheco e Gil Paulo Nunes Brilhante,1º e 2º 
respectivamente e demais senhores Vereadores: Alzimar Gomes Alves, José Nilson Ferreira 
Rocha, Carlos Diniz Miranda Costa, Luiz Wagner Fernandes Ferreira, João Paulo Ribeiro 
Wanzeler e  Raimundo de Jesus Pereira Lima. Encontravam ausentes os senhores 
Vereadores José Antonio Souza Ramos e José Getulio Viegas de Lima. Havendo número 
legal e tendo invocado as bênçãos de Deus, o senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos da presente reunião, dizendo o motivo da mesma, que era para deliberarem sobre 
o Projeto de Lei nº 007/17. Em seguida mandou fazer a chamada de presença dos senhores 
Vereadores. Depois pediu ao Vereador Gil Paulo Nunes Brilhante, que fizesse a leitura de 
um trecho bíblico (Salmos 4). Em seguida foi feita a leitura dos seguintes documentos: 
Projeto de Lei nº 007/17, vindo da Prefeitura Municipal de Melgaço, dispondo sobre o 
sistema único de assistência social do município de Melgaço e dá outras providências e 
Pareceres das Comissões de Justiça e Redação de Leis e Orçamento e Finança, todos 
favoráveis ao projeto acima, com algumas mudanças. Em seguida o senhor Presidente pediu 
aos senhores relatores que encaminhassem a discussão, seus pareceres. Feito isso, os 
mesmos foram discutidos. Depois a presidência da casa colocou em votação os mesmos, 
sendo aprovados por todos os presentes. Em seguida foi colocado em votação Projeto de Lei 
nº 007/2017, acima, dispondo sobre o sistema único de assistência social do município de 
Melgaço dando outras providências sendo aprovado por unanimidade. Em seguida o senhor 
Presidente comunicou a Plenária, a aprovação do referido Projeto e agradeceu a todos pela 
disponibilidade. A seguir como nada mais constasse, o senhor presidente declarou a 
presente reunião encerrada, 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, será assinada pelos membros da Mesa. Plenário Francisco Mamede em 07 de 
julho de dois mil e dezessete.  
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