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Ata da 10ª Reunião Ordinária, 2º período, 2º 
ano, da 14ª Legislatura em 24 de outubro de 
2018. 
  

Presidente: José Francisco Viegas Dias  
1º Secretário: Elias Sarraf Pacheco  
2º Secretário: José Nilson Ferreira Rocha  
 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro 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 
José Nilson Ferreira Rocha, 1º e 2º respectivamente e demais senhores vereadores: 
Carlos Diniz Miranda Costa, José Nilson Ferreira Rocha, Alzimar Gomes Alves, 
Raimundo de Jesus Pereira Lima, João Paulo Ribeiro Wanzeler, José Antonio 
Souza Ramos e Luiz Wagner Fernandes Ferreira. Esteve ausente à reunião o senhor 
vereador Gil Paulo Nunes Brilhante, justificado 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 José Nilson Ferreira Rocha que 
fizesse a chamada de presença dos senhores vereadores. Após foi feito a leitura de 
um trecho bíblico pelo senhor José Antonio Souza Ramos - salmos Capítulo 40, 
versículo 1. Depois a Mesa pediu a dispensa da leitura da ata anterior, o que foi 
aceito pelo senhores vereadores. Em seguida passou-se ao Pequeno Expediente, 
constando neste, um Requerimento de nº 024/2018, de iniciativa do senhor Vereador 
José Getulio Viegas de Lima. Encerrada essa parte, a reunião foi dirigida ao Grande 
Expediente, sendo franqueada a palavra ao senhor vereador João Paulo Ribeiro 
Wanzeler que após desejar um bom dia a toda a casa, agradeceu a Deus por mais 
uma oportunidade concedida a ele. Comentou a respeito do tempo necessário para a 
sansão por parte do Prefeito, dos projetos aprovados no mês de setembro de 2018 e 
pediu a Nova Mesa que ficasse atento para esses detalhes, fazendo cumprir todos os 
tramites legais e necessários. Citou a aprovação do projeto que criava vagas para a 
informática na educação, cuja sofrera várias mudanças e muitas tentativas de 
aprovação na casa e por fim fora aprovado. Depois a palavra foi franqueada ao 
senhor vereador Elias Sarraf Pacheco, que desejou um bom dia, saudando todos os 
presente e voltou a falar da sansão dos projetos por parte do executivo e citou que 
na gestão anterior também já viveram esse drama, quando aprovaram a liberação de 
um terreno na estrada Melgaço-Moconha para instalação de água e uma fabrica de 
açaí e que o Prefeito não sancionara, cabendo a Câmara cumprir com os tramites 
legais. Disse na questão dos projetos aprovados em setembro, os mesmos sofreram 
muitas mudanças e que o executivo teve que analisá-los novamente, devido que o 
mesmo tem 45 dias para sancioná-los.  Parabenizou o senhor vereador José Getulio 
Viegas de Lima, pelo Requerimento, dizendo que o local referido era de difícil acesso 
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e um local estratégico. Em seguida fez uso da palavra o senhor vereador José Nilson 
Ferreira Rocha, que depois de feitas as saudações devidas, falou da tramitação dos 
projetos em questão, dizendo que necessariamente não há tempo determinado para 
votação de projetos, pois, segundo ele, no Congresso Nacional existe projetos que já 
perduram por mais de 30 anos, mas que a Lei orgânica determina 45 dias de prazo. A 
pedido, concedeu um aparte ao senhor vereador José Getulio Viegas de Lima, que 
falou que como líder do governo, pediu dispensa de interstício para os mesmos, para 
que fossem resolvidos as questão pendentes que os projetos cuidavam, como por 
exemplo os ambulantes e citou o senhor Amba, que coloca sua barraca onde quer e 
com isso eles passam por palhaços. Continuando o vereador José Nilson disse que a 
Mesa deveria tomar providências a respeito, pois na orla da cidade, onde fica as 
barracas dos vendedores ambulantes, está acontecendo muita coisa como 
prostituição, uso e venda de drogas e outros. Por isso pediu imediatamente o 
sancionamento dos projetos para sanar a situação. encerrando a parte dos discursos, 
o senhor Presidente disse que o executivo ainda tinha 10 dias para sancionar os 
projetos. Encerrada a parte dos discursos, a reunião foi dirigida a Ordem do Dia, 
constando o Requerimento nº 024/2018, de iniciativa do senhor José Getulio Viegas 
Dias, pedindo a construção de um posto de saúde no Rio Quaqualinho, comunidade 
São José, conhecida como Gonço, às proximidades da escola Municipal Santa Helena, 
o qual foi defendido por seu autor de depois colocado em discussão. Após a 
discussão foi sugerido que fosse acrescentado a construção de um Posto de Saúde no 
Lago do Camuim e a conclusão do posto de Saúde do Mamangal. Aceito as mudanças, 
o requerimento fora colocado em votação, com o acréscimo sugerido, sendo 
aprovado por unanimidade. 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 25 de outubro 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 24 de outubro de dois mil e 
dezoito.  
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