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Presidente: Elias Sarraf Pacheco 
1º Secretário: Gil Paulo Nunes Brilhante 
2º Secretário: José Getúlio Viegas de Lima 
 
Aos 25 (vinte e cinco) 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 Gil Paulo Nunes Brilhante e José Getúlio Viegas de Lima, 1º e 2º 
respectivamente e demais senhores vereadores: Alzimar Gomes Alves, João Paulo Ribeiro 
Wanzeler, José Antônio Souza Ramos, 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 - 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 
(Salmo 91). Em seguida, o senhor presidente justificou a ausência do senhor José Francisco 
Viegas Dias, o qual estava assumindo o exercício da Prefeitura Municipal. 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 nºs 006, 007, 008, 009 e 
010/2017, de autoria dos senhores vereadores João Paulo Ribeiro Wanzeler e Elias Sarraf 
Pacheco, pedindo: iluminação pública nas ruas e praças de Melgaço; coleta de lixo no bairro 
do Tucumã; Instalação da rede de água encanada na rua João Valentim; Convocação do 
senhor Nazareno Carvalho e Iluminação na Praça da Matriz. Foi lido também pedido de 
licença do senhor vereador José Nilson Ferreira Rocha. Em seguida, passou-se para o Grande 
Expediente, sendo franqueada a palavra ao senhor vereador José Getúlio Viegas de Lima, 
líder do governo na Câmara, o qual depois de cumprimentar seus colegas, fez alguns 
esclarecimentos a respeito das respostas dos requerimentos aprovados na casa, dizendo que 
brevemente as respostas dos requerimentos estarão sendo encaminhadas à Casa. Encerrado 
o discurso, passou-se para ordem do dia, na qual constava dos requerimentos já 
mencionados acima, os quais, após serem defendidos por seus autores, foram colocados em 
discussão e depois de discutidos, em votação, sendo aprovados 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 26 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 25 de abril de dois mil e dezessete.  
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