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Ata da 1ª Reunião Ordinária, 1º período, 2º 
ano, da 14ª Legislatura em 20 de fevereiro de 
2018. 
 

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

Aos 20 (vinte) dias do mês de fevereiro 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 Gil Paulo 
Nunes Brilhante, 1º e 2º respectivamente e demais senhores vereadores: Alzimar 
Gomes Alves, Carlos Diniz Miranda Costa, José Nilson Ferreira Rocha, José Getúlio 
Viegas de Lima, Raimundo de Jesus Pereira de Lima, João Paulo Ribeiro Wanzeler e 
José Antonio Souza Ramos. Esteve ausente o senhor vereador Luiz Wagner 
Fernandes Ferreira, 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 25 - 1 e 2). Em seguida pediu ao 1º secretário que fizesse 
a leitura das matérias no Pequeno Expediente. Em pauta estavam: Requerimentos de 
iniciativa do senhor vereador João Paulo Ribeiro Wanzeler, de nºs 001/18 - pedindo 
implantação e manutenção da iluminação pública das ruas de Melgaço; 002/18 - 
pedindo a manutenção da estrada Melgaço-Jangui, no perímetro do bar do Saracura 
até o Lago do senhor Benevenuto; 003/18 - pedindo a revitalização da rua Senador 
Lemos, que fica em frente a Igreja de São Miguel Arcanjo e 004/18 - pedindo 
melhorias no Estádio Hermógenes Furtado dos Santos, como também: 02 zeladores 
permanentes, reparos no muro e guardas municipais. Constava também Projeto de 
Resolução nº 001/18, de iniciativa do senhor vereador José Nilson Ferreira Rocha, 
concedendo Título de Cidadã Melgacense a senhora Ilca Pena Baia Sarraf. Passando-
se para o Grande Expediente foi franqueada a palavra aos senhores vereadores 
inscritos. O 1º a falar foi o senhor vereador José Nilson Ferreira Rocha, que após dar 
um bom dia a todos, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade e, em seguida 
pediu à Mesa um prazo de 30 dias para que sua comissão - Saúde, Educação e Meio 
Ambiente - pudesse oferecer parecer ao Projeto de Lei nº 014/17. Em seguida fez uso 
da palavra o senhor vereador Gil Paulo Nunes Brilhante, que agradeceu a Deus, 
pedindo as bênçãos de Deus a todos os presentes para 2018; disse que estava 
somente usando a palavra para agradecer a Deus e parabenizar a todos os demais 
vereadores; pediu que todos continuassem fiscalizando e cobrando; falou que 
estavam sendo construídas três escolas e parabenizou o senhor Prefeito Municipal 
pela confiança que ele passa a todos os melgacenses. Finalizando, parabenizou a 
polícia militar por ter feito a prisão de um dos maiores traficantes de Melgaço. Por 
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fim, usou a palavra o senhor vereador Elias Sarraf Pacheco, que saudou à todos com 
um bom dia, começou seu discurso dizendo que iria falar de dois pontos importantes: 
1º) sobre a rede Celpa, falando sobre a cobrança da taxa de iluminação pública 
cobrada dos usuários e cujo a mesma não tem conhecimento se o município arrecada 
o ISS (Imposto Sobre Serviço), bem como também os Bancos: Bradesco e Banpará, 
que nuca repassaram aos cofres do municípios a taxa devida com referência ao ISS, 
segundo ele, o prejuízo é enorme para o município. Disse que o setor Tributário da 
Prefeitura deve com a extrema urgência cobrar as taxas dessas fontes credoras e 
pediu ao líder do governo que alertasse o executivo para o fato. No 2º ponto, falou 
do decreto de intervenção que fora votado, referindo-se ao policiamento nas 
fronteiras, dizendo que se isso existisse, as drogas não entrariam no Brasil de forma 
aleatória, sem que houvesse controle; disse que como políticos deveriam colocar em 
primeiro lugar a segurança das famílias. Encerrada essa parte, passou-se a Ordem do 
Dia, o qual constavam os requerimentos de nº 001, 002, 003 e 004/18, que foram 
defendidos por seu autor e depois discutido pela plenária. Após isso os mesmos 
foram votados e aprovados por todos os presentes. Também constava um projeto de 
Resolução de nº 001/2018, concedendo Título de Cidadã Melgacense a senhora Ilca 
Pena Baia Sarraf, pela pesquisa de extensão do Município de Melgaço, com relação 
as professoras migrantes do Município de Melgaço que desenvolveram atividades de 
ensino e aprendizagem na formação discente e que tinha como tema: Mulher, 
Educação e Migração. Depois de ser defendido por seu autor, o mesmo fora aberto a 
discussão pela plenária e depois aprovada por unanimidade. Por último o senhor 
Presidente colocou em votação a solicitação feita pelo senhor José Nilson Ferreira 
Rocha, Presidente da Comissão de Saúde, Educação e Meio Ambiente, o qual pediu 
um prazo de 30 dias para que a sua Comissão pudesse oferecer relatório. Após 
consultar a plenária, o pedido fora rejeitado por 5X4 (cincos votos contrário e quatro 
a favor). A seguir como nada mais constasse, o senhor Presidente declarou a presente 
reunião encerrada, antes, porém, marcando uma nova a ser realizada no dia 21 de 
fevereiro 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 20 de fevereiro de dois mil e dezoito.  
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