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Ata da 5ª Reunião Ordinária, 1º período, 1º 
ano, da 15ª Legislatura da Câmara Municipal 
de Melgaço, em 23 de março de 2021. 

  
Presidente: Elias Sarraf Pacheco 
1º Secretário: Carlos Diniz Miranda Costa 
2º Secretário: José Antonio Souza Ramos 
 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março 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 Carlos 
Diniz Miranda Costa e José Antonio Souza Ramos, 1º e 2º respectivamente e 
demais senhores vereadores: Eliabe Rodrigues Lima, José Nilson Ferreira 
Rocha, Gil Paulo Nunes Brilhante, José Getulio Viegas de Lima, José Filho 
Pereira Correa, José Francisco Viegas Dias e Joselito Caramês de Melo. 
Estive ausente à reunião o senhor Wanderson Alves Pinheiro, licenciado 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 Antonio Souza Ramos 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 100, versículo 1 a 5. Em 
seguida a reunião foi dirigida ao Pequeno Expediente, para o qual constava: 
Pedido de licença do vereador Wanderson Alves Pinheiro; Pareceres favoráveis 
a aprovação dos Projetos de Leis nºs 001, 002/2021, vindo das Comissões de 
Justiça e Redação de Leis; Orçamento e Finanças e Saúde, Educação e Meio 
Ambiente e Projetos de Leis nºs 001/2021 – Disciplina a criação e organização do 
Sistema de Ensino do Município de Melgaço e dá outras providências –; 002/2021 
– Autoriza o Poder executivo a realizar a abertura na mureta da orla municipal 
para conceder acesso à praia intitulada de “Prainha de Melgaço” e dá outras 
providências. Constava também o Projeto de Lei nº 004/2021 – Dispõe sobre a 
modificação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB, do Município de Melgaço, 
Estado do Pará, para o qual foi feito pedido de dispensa de Licença de Interstício, 
pelo senhor José Getulio Viegas de Lima, Líder do governo na casa, cujo pedido 
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fora aceito pela plenária. Em seguida, passando ao Grande Expediente, a palavra 
foi franqueada aos senhores vereadores, fazendo uso da mesma o senhor 
Presidente, que depois de passar a presidência ao senhor 1º Secretario, senhor 
Carlos Diniz Miranda Costa, fez uso da palavra desejando um bom dia à Mesa, 
aos senhores vereadores, ao Padre Anderson e o senhor Davi Moraes, presente na 
casa. Em seguida comentou a importância do legislativo em aprovar três projetos 
essenciais para o crescimento de Melgaço. Depois agradeceu a Deus pelo dom da 
vida de todos os presentes e em especial a do vereador Joselito Caramês de 
Melgaço, o qual parabenizou-o por seu aniversário, desejando a ele e sua família 
muito êxito. Disse que estava muito feliz em poder compartilhar com todos o 
aniversário do amigo e companheiro de casa, pedindo a Deus muita proteção e 
saúde. Finalizando, ressaltou os cuidados necessários com relação a pandemia 
agressiva e insistente que está imperando no Brasil. Em seguida a reunião foi 
encaminhada a Ordem do Dia, e nela foram discutidas, votadas e aprovadas as 
seguintes matérias: Pareceres favoráveis a aprovação dos Projetos de Leis nºs 001 
e 002/2021; Projetos de Leis nºs 001/2021 – Disciplina a criação e organização 
do Sistema de Ensino do Município de Melgaço e dá outras providências –; 
002/2021 – Autoriza o Poder executivo a realizar a abertura na mureta da orla 
municipal para conceder acesso à praia intitulada de “Prainha de Melgaço” e dá 
outras providências. e 004/2021 – Dispõe sobre a modificação do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – CACS/FUNDEB, do Município de Melgaço, Estado do Pará. Antes 
de finalizar a sessão, o senhor Presidente comunicou ao Plenário a aprovação dos 
projetos citados e que iria dar continuidade aos tramites legais dos mesmos. 
Depois apresentou aos vereadores, o senhor José Nilton, novo gestor da Emater-
pá, no Município de Melgaço.  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 março 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 
 

Carlos Diniz Miranda Costa         José Antonio Souza Ramos 
1º Secretário                                  2º Secretário 


