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Ata da Reunião com entidades que estão a 
frente do enfrentamento da covid-19, em 28 
de abril de 2021. 
  

 
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril do ano de dois mil e 

vinte e um (2021), às 10:00 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 de providencial, sob a presidência do senhor 
vereador Elias Sarraf Pacheco e demais  vereadores Wanderson Alves Pinheiro 
e Carlos Diniz Miranda Costa, Gil Paulo Nunes Brilhante, José Filho Pereira 
Correa, José Nilson Ferreira Rocha, José Getulio Viegas de Lima, Joselito 
Caramês de Melo. Estavam presentes também os senhores Jaymison Barbosa 
de Freitas, coordenador da vigilância sanitária em saúde; José Ailson Viegas 
Dias, secretaria de saúde; João Batista Freitas, Pastor; Eder Vaz, secretário 
Municipal de Educação; Dário de Oliveira Sarto, Pastor da Igreja Adciadseta; 
Saulo Aires, Pastor da Igreja Deus é Amor; Rosivan Costa de Oliveira, Pastor 
da Igreja Nova Aliança; Sargento Reginaldo; Pastor João Batista da Igreja 
ADMM, Marcelo da Silva Souza, Pároco da Paróquia de São Miguel Arcanjo; 
Diana Cardoso Vaz, Comissão Justiça e Paz; Adailson da Silva Leão, Ancião 
da IASD, Orlando Amaral; Edilson dos Santos, Juciane Aires Sanches, Dayven 
Lima, Pastor da Igreja Quadrangular; Odivaldo Ferreira Rocha, Sintepp-
Melgaço; Davi Garcia, funcionário Público; Benedito Freitas, Guarda 
Municipal e o Comandante da Guarda Municipal de Melgaço. Abrindo a sessão o 
senhor Presidente fez uma breve fala a respeito do porquê de estarem reunidos – 
enfrentamento à covid-19 -, dizendo da preocupação dos vereadores que em 
visitas a zona rural constataram a situação. Disse que a iniciativa da Câmara 
Municipal de Melgaço de mobilizar a comunidade local era a alerta para tomarem 
cuidado com a doença chamada covid. Falou que em visita ao interior, feita por 
alguns vereadores, estes ficaram preocupados com o agravamento da pandemia. 
Disse que a Câmara sempre fora a favor da vida. Em seguida pediu ao senhor 
Jaymison Freitas coordenador da Vigilancia sanitária da secretaria Municipal de 
Saúde, para falar dos dados alarmantes da covid em Melgaço. No uso da palavra 
o senhor Jaymison disse que a pandemia estava no pico em Melgaço, com 133 
casos em três dias, quatro pacientes internados, um na Santa Casa em Belém e um 
no Hospital Regional em Breves. Disse que a situação estava ficando fora do 
controle, pois muitos estavam se tratando em casa, devido a falta de espaço no 
hospital local; falou que nos últimos dias baixou os casos, mas isso não significava 
melhoras na situação. Falou da falta de alinhamento da saúde com os líderes 
locais, pois se existia decreto é por que o povo não tinha consciência, pois não 
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seria um papel que iria evitar o avanço da doença, mas sim a consciência da 
população. Disse que como filho de Melgaço, ele não tem vida social, pois se 
dedica totalmente á saúde. Referiu-se ao secretário de educação, dizendo para ele 
os casos positivos em número de 16. Finalizou afirmando que 81% dos casos de 
covid em Melgaço, estão ligados as Igrejas evangélicas; o senhor José Ailson 
disse que os dados são importantes se comunicados para que a população saiba 
em que pé se encontra a saúde em Melgaço. Disse que Igrejas, escolas devem 
colaborar com o enfrentamento. Disse que hoje a secretaria mantém o tratamento, 
mas amanhã ele não sabe o que vai acontecer. Falou dos preços dos insumos: 
caixa de luvas, 130 reais e são consumidas 15 caixas diárias; testes custos 70 reais 
cada. Disse que quando piorar a situação o dedo vai ser apontado para alguém, 
mas esse dedo deveria ser apontado para cada um cidadão que não tem 
consciência do perigo que estamos enfrentando. O senhor José Getulio 
parabenizou o trabalho da vigilância sanitária e disse que o momento não seria 
para procurar culpados e sim se unirem em torno de um só objetivo que é o 
enfrentamento a covid. Em seguida parabenizou todos os presentes e em especial 
ao senhor Presidente da Casa, Elias Sarraf Pacheco. O senhor José Nilson falou 
que já fora enfrentado muitas doenças como raiva, febre amarela, cólera e todas 
tinha vacina. Disse que em 2013 haviam 330 mulheres com problemas graves de 
útero, além do surto da malária no Laguna. Disse que vira um vídeo onde uma 
determinada igreja fazia eventos como gincana, jogo de futebol e outros. Por isso 
pediu aos dirigentes presentes que colaborassem, pois só assim iriam vencer a 
covid. Em seguida foi comentado a circulação do decreto em redes sociais. O 
Padre Marcelo Souza falou que o rebanho das Igrejas é responsabilidade de seus 
pastores; disse que na sua paróquia ele obedece ao decreto do Bispo e também do 
Prefeito; que ao entrar na Igreja os fiéis, além estarem de mascaras, higienizam as 
mãos com álcool em gel. Disse que as Igrejas não poderiam ser fechadas, porém 
a população teria que ter consciência da situação, tomando todos os cuidados 
possíveis. Usando a palavra o senhor Adailson da Silva Leão falou que era Pastor 
distrital e comandando quatro congregações e que a doutrina física e espiritual de 
sua Igreja era disciplinadora. Falou que sua Igreja possuía um hospital de 
referência para tratamento da covid e eles estão seguindo todas as restrições 
recomendadas, sendo somente 10% que vão aos cultos, devido o vírus ser muito 
perigoso e que até o momento sua Igreja não testou nenhum positivo. Terminou 
dizendo que tinham que fazer o decreto, fiscalizando todos os setores. O senhor 
João Batista usando a palavra, agradeceu a Deus pela oportunidade e fez um 
breve comentário a respeito da situação. Disse que na sua Igreja, quase todos usam 
máscaras e álcool em gel, mantendo o distanciamento necessário. Agradeceu a 
Câmara Municipal, as lideranças e como representante da Igreja Restaurando 
vidas, ele preservava e cumpria com o enfrentamento à covid. Desde o início ele 
mantem 10% de lotação em sua Igreja. Falou da lotação no Banpará e no ginásio 
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de esporte. O Pastor Dário disse que ficava observando muitas coisas e que a luta 
estava travada e acreditava que as Igrejas não estão totalmente livres da pandemia 
e como líder de sua Igreja tinha que conscientizar todos para o uso de máscaras. 
Falou dos bancos e do comercio em geral que não estavam cumprindo com o 
protocolo exigido pela saúde. Parabenizou a equipe da saúde e a Câmara 
Municipal pela atitude. O Pastor da Nova Aliança disse que acreditava que quase 
todos já tinham contraído a doença, mas que o momento era difícil; falou do 
decerto que servia para frear a pandemia, dizendo que o erro era hierárquico, 
vindo lá de cima das autoridades brasileiras e que para ele a solução era a vacina. 
o senhor Pastor da assembleia de Deus Madureira, João, disse que no início 
ninguém estava levando a sério. Disse que o povo de Deus tem um aparato melhor, 
pois 80% do povo é cristão e disse que a palavra de Deus é a solução para qualquer 
coisa. Disse: “Deus vai sara a terra se o povo se converter”. O povo blasfema, 
faz coisas horrorosas e Deus falou que era a vida, se andássemos em sua direção 
nada iria acontecer. O senhor Batista voltou a falar perguntando sobre as Igrejas 
do interior que estavam totalmente sem fiscalização. O senhor Odivaldo Ferreira 
Rocha, fez algumas criticas construtivas a respeita da fiscalização da vigilância 
sanitária, pois ela não fiscaliza o entra e sai de pessoas no trapiche de Melgaço. 
Citou o foco da doença em Portel e todos os dias existe 500 pessoas em frente o 
Banpará. Disse que todos tinham que dá exemplo, pois Deus disse: faz por ti que 
eu te ajudarei. Disse que muitas das vezes a própria vigilância contribui para que 
a situação se agrave. Sugeriu que a secretaria de saúde contratasse um psicólogo 
para atender as pessoas infectadas. O Sargento Reginaldo falou que a covid não 
está nas Igrejas, ela é comunitária; disse que foi treinado para obedecer a 
Constituição federal e as Leis. Falou da educação familiar e não admite abuso de 
autoridade policial na função, principalmente contra pessoas idosas e mulheres; 
falou da falta de consciência do povo e disse que era o Sargento mais 
especializado da corporação militar. Continuando o Sargento Reginaldo falou que 
o Decreto Municipal sob a regulamentação da covid, não era lei, pois, não deveria 
ser cumprido, no caso, dependendo da polícia Militar, não daria apoio a vigilância 
sanitária em cumprir as normativas estabelecidas nos decretos municipais e, não 
poderia impedir que aglomerações de pessoas vinda de outros municípios para 
receber o auxílio no Banpará não poderá ajudar a vigilância sanitária. Dessa forma 
ele abandonou a vigilância sanitária no enfrentamento da covid no município. O 
senhor Eder Vaz, disse que já fora informado da proposta feita pela saúde e que 
iria colaborar para o controle e prevenção da doença e que a secretaria iria entrar 
em contato com a secretaria de saúde para efetuar a compra de testes para que os 
professores, antes de iriam para as suas escolas, fizessem o teste para ver se 
estavam ou não com a covid. Falou da realização das aulas remotas onde os 
professores vão até a casa do aluno, entregam os cadernos e explicam as matérias 
e depois voltam para buscar os cadernos. Disse que os professores usam máscaras 
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e álcool em gel e mesmo assim 30 deles estão positivos. Disse que na escola que 
estiver professor ou aluno com covid, ela será fechada imediatamente. Depois a 
palavra fora franqueada ao chefe da Guarda Municipal que falou de seu trabalho 
a frente da Guarda Municipal e estava trabalhando junto com a vigilância 
sanitária. Desse que a Guarda tem autonomia para garantir a segurança dos 
funcionários da vigilância. Disse que já iniciara o trabalho de fiscalização das 
praças, pois seu trabalho está sendo intensificado em todos os setores da cidade, 
24 horas por dia. Disse que pior do que a pandemia é a pessoa que não aprende 
nada com ela. Parabenizou a Câmara Municipal, pastores, Semed, vigilância 
sanitária, políticos, militares e secretário de Saúde. Em seguida o senhor vereador 
Elias Sarraf Pacheco, Presidente da Câmara Municipal de Melgaço, fez suas 
considerações finais, agradecendo a todos pela compreensão em atender o 
chamado da Câmara. Finalizando pediu ao Padre Marcelo Silva que fizesse a 
oração universal do Pai Nosso e depois o senhor Pastor João Batista fez uma 
oração. A seguir como nada mais constasse, o senhor Presidente declarou a 
mesma encerrada. Foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada pela 
Plenária, foi assinada pelos membros da Mesa e por quem de direito. Plenário 
Francisco Mamede, em 28 de abril de dois mil e vinte e um.  

 
Elias Sarraf Pacheco  

 Presidente 
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1º Secretário 
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