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Ata da 1ª Reunião Ordinária, 2º período, 
1º ano, da 14ª Legislatura em 22 de 
agosto de 2017. 
  

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

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto 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 
José Francisco Viegas Dias, tendo como secretários os senhores vereadores 
Elias Sarraf Pacheco, Gil Paulo Nunes Brilhante, 1º e 2º respectivamente e 
demais senhores vereadores: Alzimar Gomes Alves, João Paulo Ribeiro 
Wanzeler, Raimundo de Jesus Pereira Lima, José Getúlio Viegas de Lima, 
Carlos Diniz Miranda Costa e Luis Wagner Fernandes Ferreira. Estiveram 
ausentes à reunião os senhores vereadores José Nilson Ferreira Rocha e José 
Antonio Souza Ramos - licenciados 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 Elias Sarraf 
Pacheco, que fizesse a leitura de um trecho bíblico (Mateus 9. 9-13). Em 
seguida, pediu ao secretário Elias Sarraf Pacheco que fizessem a leitura das 
matérias no Pequeno Expediente; feito isto, foi lido: Pedido de licença do 
senhor vereador José Nilson Ferreira Rocha e Requerimento nº 019/17,  de 
iniciativa do senhor vereador Carlos Diniz Miranda Costa. Em seguida, passou-
se para o Grande Expediente, sendo franqueada a palavra ao senhor vereador 
José Getúlio Viegas de Lima, que após saudar  com um bom dia a todos os 
senhores vereadores, fez um esclarecimento a respeito da Lancha que fora 
colocado a disposição do povo do Laguna para servir de ambulância; disse que 
por ser uma região muito grande, a mesma precisava com urgência. Citou que 
na região do Tajapuru, o povo tem como se locomoverem à Breves, pois todos 
os dias tem condução, pelo Anapu chegam mais fácil á Portel, ilha da Salvação 
tinha Bagre o no Laguna, é rio central ficando único acesso via Melgaço, em 
virtude da distância e locomoção de pessoas enfermas. Por isso agradeceu a 
boa vontade do Prefeito Municipal, bem como do Secretário de Saúde, por 
disponibilizarem meios para resolver a situação, colocando uma lancha 
voadeira - voadeira da Vigilância Sanitária, cujo estava sem utilização - para 
atender as necessidades daquele povo. Finalizou dizendo que se por um acaso 
chegasse denúncia na Casa, todos já sabiam a causa. Em seguida, a palavra foi 
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franqueada ao vereador Elias Sarraf Pacheco, que após cumprimentar a todos 
com um bom dia, falou que o município de Melgaço fora contemplado com 
duas Lanchas - Melgaço I e II -, entregue na cidade de Breves, em cerimônia 
que contou com várias autoridades presente, no qual estava o Ministro da 
Integração Nacional Helder Barbalho acompanhado de deputados estaduais e 
federais, inclusive nosso deputado federal o Sr. Nilson Pinto, na oportunidade 
veio até a nossa cidade de Melgaço, o qual falou do Asfalto para Melgaço; e, 
além disso,  que a finalidades das lanchas eram é para atender qualquer tipo de 
necessidade, à melhoria do município. Falou que na realidade eles queriam era 
um caminhão Coletor de Lixo, mas que infelizmente não fora possível. No 
encerramento de seu discurso, agradeceu a presença do senhor José Aldrin de 
Souza, Vice-Prefeito de Melgaço.  A seguir a reunião foi dirigida a Ordem do 
Dia, para o qual constava Requerimento de nº 019/17, acima, que fora 
defendido por seu autor e depois colocado em discussão. Depois de discutido, 
o mesmo fora votado, sendo aprovado por todos os presentes. A seguir como 
nada mais constasse, o senhor presidente declarou a presente reunião 
encerrada, antes, porém, marcando uma nova a ser realizada no dia 23 de 
agosto 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 22 de agosto de dois mil e dezessete.  
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