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Ata da 1ª Reunião Ordinária, 1º período, 1º 
ano, da 15ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Melgaço, em 23 de fevereiro 
de 2021. 
  

Presidente: Elias Sarraf Pacheco 
1º Secretário: Wanderson Alves Pinheiro 
2º Secretário: Eliabe Rodrigues Lima 
 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil 
e vinte e um (2021), 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 
Elias Sarraf Pacheco, tendo como secretários os senhores vereadores 
Wanderson Alves Pinheiro e Eliabe Rodrigues Lima, 1º e 2º respectivamente e 
demais senhores vereadores: José Nilson Ferreira Rocha, Gil Paulo Nunes 
Brilhante, José Filho Pereira Correa, José Francisco Viegas Dias e Joselito 
Caramês de Melo. Estiveram ausentes à reunião os senhores Carlos Diniz 
Miranda Costa, José Antonio Souza Ramos e José Getulio Viegas de Lima, todos 
licenciados 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 Eliabe Rodrigues Lima que fizesse a chamada de 
presença dos senhores vereadores. Depois foi feito a leitura de um trecho bíblico 
pelo senhor vereador Joselito Caramês de Melo, que leu:  Salmo 37. Versículo 3 
em diante. Em seguida a reunião foi dirigida ao Pequeno Expediente, para o qual 
constava: Documento Organizando a ordem de acento dos vereadores; Ato da 
Mesa nº 001/2021, organizando as Comissões Permanentes da Câmara 
Municipal de Melgaço; Pedido de licença dos senhores vereadores José Getulio 
Viegas de Lima,  José Antonio Souza Ramos e Carlos Diniz Miranda Costa; 
Portaria nº 012/2021, dispondo sobre os procedimentos e regras para fins de 
prevenção à infecção e propagação do Corona vírus (covid-19), no âmbito da 
Câmara Municipal de Melgaço-Pará, dando outras providências; Requerimento 
nº 001/2021, de iniciativa do senhor Elias Sarraf Pacheco, pedindo a construção 
de um prédio contendo no mínimo 11 (onze) salas de aula, secretaria, 
coordenação, direção, refeitório e banheiros, para a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental, Porto Alegre, rio Ypiranga, Melgaço-Pá, Comunidade Galileia; 
Requerimento nº 002/2021, de iniciativa do senhor Elias Sarraf Pacheco, 
pedindo a construção de (01) uma arena na rua Orlando Amaral Correa; 
Requerimento nº 003/2021, de iniciativa do senhor Elias Sarraf Pacheco, 
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pedindo que promova o Festival de Verão, na vila do Paricatuba, nos três 
primeiros finais de semana do mês de julho de 2021, conforme calendário da 
Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer; Requerimento nº 004/2021, de iniciativa 
do senhor Elias Sarraf Pacheco, pedindo a construção com a máxima urgência o 
posto de saúde da Ilha da Salvação; Requerimento nº 005/2021, de iniciativa do 
senhor Gil Paulo Nunes Brilhante, pedindo a construção de um Posto de Saúde, 
no Rio Croari, comunidade Monte Moriá e Requerimento nº 006/2021, de 
iniciativa do senhor Gil Paulo Nunes Brilhante, pedindo a ampliação e reforma 
na Escola Tiradentes, no Rio Iraju, Melgaço-Pá. Em seguida, passando ao Grande 
Expediente, a palavra fora franqueada aos senhores vereadores, tendo o senhor 
Presidente passado o exercício do cargo ao 1º secretário, senhor Wanderson 
Alves Pinheiro e este lhe franqueou a palavra. Iniciando seu discurso, desejou 
bom dia aos vereadores e pessoas da plateia e disse que era orgulho para todos 
os vereadores que estavam presente, por isso parabenizou a todos; falou da 
pandemia e da necessidade de se resguardarem, pois suas vidas são valiosas; 
agradeceu a Deus, pedindo muita oração em prol de todos. Citou que alguns 
vereadores se encontravam doentes com sequelas da Covid-19, mas desejava 
um rápido restabelecimento de suas saúdes, para que juntos pudessem lutar em 
favor do povo, trazendo melhores dias a população. Terminando, falou: “um 
muito obrigado pela presença de todos”. Em seguida a reunião foi encaminhada 
a Ordem do Dia, e nela foram discutidos, votados e aprovados os Requerimentos 
nºs 001, 002, 003, 004, 005 e 006/2021, acima. A seguir, como nada mais 
constasse, o senhor Presidente declarou a mesma encerrada, antes, porém, 
marcando uma nova a ser realizada no dia 24 de fevereiro de 2021, 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 23 de 
fevereiro de dois mil e vinte e um.  

 
Elias Sarraf Pacheco  

 Presidente 
 

Wanderson Alves Pinheiro                  
1º Secretário                             

 
Eliabe Rodrigues Lima 

2º Secretário 
 
 

 


