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Ata da 6ª Reunião Ordinária, 2º período, 
2º ano, da 14ª Legislatura em 19 de 
setembro de 2018. 
  

Presidente: José Francisco Viegas Dias  
1º Secretário: Elias Sarraf Pacheco 
2º Secretário: Gil Paulo Nunes Brilhante 
 
Aos 19 (dezenove) dias do mês de setembro 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: Carlos Diniz Miranda Costa, José Getulio Viegas de Lima, 
José Antonio Souza Ramos, José Nilson Ferreira Rocha e Luiz Wagner 
Fernandes Ferreira. Estiveram ausentes à reunião os senhores vereadores 
Alzimar Gomes Alves, Raimundo de Jesus Pereira Lima e João Paulo Ribeiro 
Wanzeler, 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 Gil Paulo Nunes Brilhante 
que fizesse a chamada de presença dos senhores vereadores. Após foi feito a 
leitura de um trecho bíblico pelo senhor José Antonio Souza Ramos  - 
Provérbios Capitulo 13, versículo 1. Depois foi feita a leitura da ata anterior, 
pelo senhor vereador Elias Sarraf Pacheco, a qual depois de achada conforme, 
foi aprovada. Em seguida passou-se ao Pequeno Expediente, constando as  
matérias seguintes: Ofícios de nºs 050, 051, 052, 053, 054 e 055/2018, todos 
vindo da Prefeitura Municipal de Melgaço, em respostas aos requerimentos 
dos senhores vereadores que foram aprovados nesta Casa; constava também 
projetos de Leis nºs 007 e 009/2018, de iniciativa do poder executivo. Em 
seguida o senhor vereador José Getulio Viegas de Lima, dirigiu-se a Mesa, 
pedindo licença para dispensa de interstícios aos projetos acima citados, cujo 
pedido fora colocado em discussão e depois em votação, sendo aceito por 
todos os presente. Encerrada essa parte, a reunião foi dirigida ao Grande 
Expediente, sendo franqueada a palavra ao senhor vereador Elias Sarraf 
Pacheco, que deu um bom dia ao Presidente e 2º Secretário da mesa e aos 
demais vereadores. Demonstrou sua alegria e satisfação por estarem reunidos 
e concluindo as reuniões do mês de setembro. Falou com ênfase da festividade 
de São Miguel Arcanjo e conseqüentemente da revitalização da Praça da Matriz 
São Miguel Arcanjo. Elogiou o trabalhado da Secretaria Municipal do Meio 
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Ambiente, dando vida a praça, com o deslocamento da Imagem de São Miguel 
Arcanjo do antigo local para o centro da praça. Agradeceu aos vereadores por 
apoiarem seus requerimentos; disse que agora as famílias melgacense e 
pessoas que visitam Melgaço, tinha uma belíssima praça para desfrutar, com 
seus passeios noturnos; parabenizou a Câmara Municipal e também a 
Prefeitura Municipal, pois segundo ele nada poderia ser feito sem o 
consentimento da Câmara; agradeceu a cada vereador pelo voto para as 
citadas mudanças na praça da cidade. Por fim, falou dos projetos em 
tramitação na casa, todos de suma importância para o Município de Melgaço. 
Ressaltou que ao tornar a festividade de São Miguel Arcanjo em Patrimônio 
Cultural, Histórico Religioso e Imaterial. Finalizou dizendo que cada legislatura 
que passa pelo poder Legislativo, deixa sua contribuição para o 
desenvolvimento do Município de Melgaço. Em seguida passou-se para a 
Ordem do Dia, sendo colocado em discussão e depois em votação, o projeto de 
Leis nº 007/2018, Estabelecendo normas de regulamentação do horário de 
funcionamento dos estabelecimentos destinados a eventos festivos, bares e 
casa de festa no município de Melgaço e dá outras providências e o projeto de 
Lei nº 009/2018, dispondo sobre a regulamentação da atividade de comercio 
ou prestação de serviços ambulantes nas vias e logradouros públicos do 
Município de Melgaço, os quais foram aprovados com pequenas mudanças. A 
seguir como nada mais constasse, o senhor Presidente declarou a presente 
reunião encerrada, antes, porém, marcando uma nova reunião ordinária a ser 
realizada no dia 20 de setembro 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 19 de setembro de dois mil 
e dezoito.  

 
José Francisco Viegas Dias 

 Presidente 
 

Elias Sarraf Pacheco            
1º Secretário 

 
Gil Paulo Nunes Brilhante            

2º Secretário 
 
 
 

 
 


