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Ata da 9ª Reunião Ordinária, 1º período, 1º ano, 
da 14ª Legislatura em 26 de abril de 2017.  

 
Presidente: Elias Sarraf Pacheco 
1º Secretário: Gil Paulo Nunes Brilhante 
2º Secretário: José Getúlio Viegas de Lima 

 
Aos 26 (vinte e seis) 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 abertos os trabalhos da presente reunião, pedindo ao 
senhor vereador José Antonio Souza Ramos, que fizesse a leitura de um trecho bíblico 
(Salmo 43 - 13). 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 011, 012, 013 e 014/17, de autoria do senhor vereador João Paulo 
Ribeiro Wanzeler, pedindo: proibindo a circulação de veículos de médio e grande porte; 
fazer fiscalização das carnes bovina e suínas nos matadouros; construção de ponte na rua 
Nova Aliança; convocação do secretário de Saúde. Foi lido também os ofícios de nºs 0048 - 
Paróquia São Miguel; e 231 da - Secretaria Municipal de Educação; 0134, 0135 , 0136 - 
Secretaria Municipal de Administração; 086/17 - Unidade Básica de Saúde. Em seguida, 
passou-se para o Grande Expediente, sendo franqueada a palavra ao senhor vereador Gil 
Paulo Nunes Brilhante, o qual falou sobre a situação da casa de apoio em Belém, onde os 
pacientes que são encaminhados para lá, estão sendo recebido com maus tratos por parte 
de um funcionário; disse que já procurou ajuda na Secretaria Municipal de Saúde e foi 
informado que não poderia ser feito nada. E ainda acrescentou, que a casa não oferecia 
condições para abrigar os doentes, pois não tem estrutura nenhuma, sem falar que nem 
escápula para armar rede, tem. Nesse sentido, pediu ajuda aos vereadores para resolverem 
o problema. Depois a palavra foi usada pelo senhor vereador José Getúlio Viegas de Lima, 
líder do governo na Câmara, que após desejar um bom dia a todos, falou de sua alegria em 
estar mais uma vez usando a tribuna da casa; falou da ausência da comunidade civil. Disse 
que está à mais de 08 anos nesta casa, e sempre esteve de portas abertas ao diálogo, 
agradeceu a presença de todos e pediu a Mesa que comunicasse a todas entidades, 
calendário das reuniões, bem como se possível a pauta; falou sobre a resposta dos 
requerimentos, dizendo que os requerimentos não tratavam de reformas e, sim de 
melhorias. Segundo ele, a prefeitura condições para fazer tais reparos; comentou a resposta 
do requerimento do senhor Raimundo de Jesus Pereira Lima, dizendo que também havia 
recursos no Orçamento para a realização da obra; falou que a Prefeitura, através da 
Secretaria de Meio Ambiente, tinha que implantar bases de fiscalização no meio rural, com 
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intuito de arrecadar impostos para o município, pois nossos recursos naturais são levados 
para outros municípios, sendo que o nosso não recebia nada por essa extração; finalizando 
pediu à Mesa que fosse marcada uma reunião com o poder executivo e demais secretarias, 
para resolver a situação. Em seguida, a palavra foi dirigida ao senhor vereador João 
Corinthiano que demonstrou sua alegria em estar trabalhando em prol do município; disse 
ser um momento importante, tomadas decisões são importantes; agradeceu a presença da 
comunidade, pedindo que eles se fizessem sempre presente nas reuniões da Câmara; 
demonstrou sua revolta quando ouviu as respostas dos requerimentos por parte do 
Executivo, pois segundo ele, o município não teria recursos para atender os pedidos, mas 
para fazer um dos melhores carnavais que Melgaço já teve, tinha dinheiro; falou da 
construção de uma escola no rio Tajapuru, que segundo ele, não havia necessidade. 
Informou aos vereadores que recebera um vídeo mostrando a exploração de areia na região 
do Antim, bem pertinho de Melgaço e fora informado que a pessoa que estava tirando areia 
era irmão do Prefeito de Breves. Encerrou, seu discurso pedindo a todos os vereadores que 
atuassem com todo coração no que competia a Câmara e interesse de Melgaço. Depois a 
palavra foi franqueada ao senhor vereador Raimundo de Jesus Pereira Lima, que se 
reportou a resposta de seu requerimento, dizendo que como vereador fez a parte dele;  
pediu aos vereadores que se juntassem ao Prefeito para irem em busca de recursos para o 
município de Melgaço. Pediu que fosse fiscalizado a exploração de recursos minerais no 
município, mas que esses fiscais fossem pessoas honestas. Por fim, finalizando a parte dos 
discursos usou a palavra o senhor vereador Carlos Diniz Miranda Costa, que depois de 
saudar a todos com um bom dia, demonstrou sua satisfação e alegria em estar presente a 
mais uma reunião da casa; pediu aos vereadores que tomassem atitudes corretas pra 
lutarem em prol de Melgaço. Encerrado os discursos, 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 27 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 26 de abril de dois mil e dezessete.  
 
Elias Sarraf Pacheco 
Presidente 
 
Gil Paulo Nunes Brilhantes 
1º secretário da mesa 
 
José Getúlio Viegas de Lima 
2º secretário da mesa 

 
 
 
 
 


