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Ata da 16ª Reunião Ordinária, 1º período, 
2º ano, da 14ª Legislatura em 29 de junho 
de 2018. 
  

Presidente: José Francisco Viegas Dias  
1º Secretário: Elias Sarraf Pacheco 
2º Secretário: Carlos Diniz Miranda Costa 
 
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito (2018), 
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 José 
Francisco Viegas Dias, tendo como secretários os senhores vereadores Elias 
Sarraf Pacheco e Carlos Diniz Miranda Costa, 1º e 2º respectivamente e 
demais senhores vereadores: João Paulo Ribeiro Wanzeler, Alzimar Gomes 
Alves, José Getulio Viegas de Lima, José Nilson Ferreira Rocha e Raimundo de 
Jesus Pereira Lima. Estiveram ausente à reunião os senhores vereadores José 
Antonio Souza Ramos, Luiz Wagner Fernandes Ferreira e Gil Paulo Nunes 
Brilhante, justificados pela Mesa Diretora. Havendo número legal e tendo 
invocado as bênçãos de Deus, o senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos da presente reunião, pedindo ao vereador Carlos Diniz Miranda 
Costa que fizesse a chamada de presença. Após foi feito a leitura de um trecho 
bíblico pelo senhor Raimundo de Jesus Pereira Lima - Hebreus 10, 37.38. Em 
seguida foi feita a leitura da ata anterior pelo senhor vereador Elias Sarraf 
Pacheco,  a qual depois de discutida e corrigida, foi aprovada. Passando ao 
Pequeno Expediente, constava Requerimento nº 023/18, de iniciativa do 
senhor vereador João Paulo Ribeiro Wanzeler, pedindo ao Prefeito Municipal 
de Melgaço, para que o mesmo, através de seu setor jurídico, convocasse as 
empresas que utilizavam a via denominada Melgaço-Moconha, para que se 
responsabilizem e fizessem a manutenção da referida via. Em seguida, passou-
se para o Grande Expediente, que franqueada a palavra ao senhor vereador 
José Getulio Viegas de Lima, que falou do recente acontecimento do rio 
Laguna - surto de raiva humana - parabenizando o poder executivo, através do 
secretaria Municipal de Saúde, pela entrega em prol do bem comum; citou a 
morte de 11 pessoas, devido o vírus mortal. Disse que a balsa que estava 
prestando assistência naquele local já se encontrava no porto de Melgaço, 
ficando muito preocupado com isso. Falou da visita de uma veterinária naquela 
localidade, mais precisamente na empresa lá existente e que a mesma iria fazer 
um relatório com as causas técnicas que causaram os vírus nos morcegos 
hematófagos e encaminhá-lo a Promotoria Publica. Pediu a convocação 
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urgente da secretária municipal de Saúde de Melgaço, para que informe a 
Câmara quais as providencias que tão sendo tomadas para o controle da 
situação. Finalizou falando de uma informação segura de que a secretária de 
saúde iria retirar a voadeira do posto do laguna, alegando falta de dinheiro. Em 
seguida a palavra fora franqueada ao senhor vereador Elias Sarraf Pacheco que 
falou sobre o encerramento do período legislativo, dando graças a Deus por 
estarem com saúde e cumprindo seus deveres como legisladores, aprovando 
projetos de leis e requerimentos que iriam beneficiar e contribuir para o 
desenvolvimento da comunidade melgacense; disse que em conversa co sua 
excia, senhor José Delcicley Pacheco Viegas, Prefeito Municipal de Melgaço, 
fora informado que fora feito um convênio através da secretaria de desportos 
do Estado do Pará, o município de Melgaço ganhará um porto hidroviário no 
moconha, com uma bela estrutura. Disse que vira a maquete da obra e achara 
linda, com um sistema novo; com uma balsa móvel para desembarque de 
passageiros e deposito para alocar mercadoria. Falou também das escolas 
Jarbas Passarinho e Francisco Viana, que estariam sendo realizados os 
trabalhos de reformas, depois de requerimentos feitos pelo senhor vereador 
José Francisco Viegas Dias e Ele, Elias Sarraf Pacheco e que foram aprovados 
por todos os demais vereadores. Em seguida a palavra fora franqueada ao 
senhor vereador José Nilson Ferreira Rocha, que reportou sobre o que falara o 
senhor vereador José Getulio Viegas de Lima, a respeito do surto de vírus no 
rio laguna. Falou que fora informado que também no rio Tajapuru já se tinha 
informação da existência do morcego que com o vírus da raiva. Comentou a 
existência de um convênio feito para a vigilância epidemiologia. Falou do 
depedramento do patrimônio publico do município, pois, segundo ele, a lancha 
da assistência social estaria se acabando no porto de Breves, por isso pediu a 
presidência da casa, a convocação do senhor Daniel Barbosa, secretário de 
assistência social, da senhora secretária municipal de saúde e o senhor Eder 
Vaz, secretário de Educação, para que se tenha informações a respeito do 
problema. Encerrada essa parte, passou-se para a Ordem do Dia, na qual se 
encontrava o Requerimento nº  023/18, o qual fora defendido por seu autor e 
encaminhado à discussão. Encerrada a discussão o mesmo foi posto em 
votação, sendo aprovado. A seguir como nada mais constasse, o senhor 
Presidente declarou a presente reunião encerrada, antes, porém, marcando 
um novo período de reuniões ordinárias a serem realizadas nos dias 18 e 19 de 
julho de 2018, 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 dezoito.  
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José Francisco Viegas Dias 
 Presidente 
 

Elias Sarraf Pacheco 
1º Secretário                         

  
Carlos Diniz Miranda Costa                   

1º Secretário                     


