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Ata da 13ª Reunião Ordinária, 1º período, 
1º ano, da 15ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Melgaço, em 25 de maio de 
2021. 
  

Presidente: Elias Sarraf Pacheco 
1º Secretário: Carlos Diniz Miranda Costa 
2º Secretário: José Nilson Ferreira Rocha 
 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio 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 Nilson Ferreira Rocha, 1º e 2º respectivamente e 
demais senhores vereadores: José Antonio Souza Ramos, Eliabe Rodrigues 
Lima, José Francisco Viegas Dias e José Getulio Viegas de Lima. Estiveram 
ausentes a reunião, os senhores Gil Paulo Nunes Brilhante, Wanderson Alves 
Pinheiro e Joselito Caramês de Melo, licenciados pela Mesa Diretora. Faltou 
também o senhor José Filho Pereira Correa, que fora impedido de se fazer 
presente, pois estava em quarentena, devido ter testado positivo para a covid. 
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. Depois foi feita a leitura de um trecho bíblico pelo senhor José 
Antonio Souza Ramos, que leu: Salmo 141. Em seguida a reunião foi dirigida ao 
Pequeno Expediente, para o qual constava: pedido de licença dos senhores 
Wanderson Alves Pinheiro, Gil Paulo Nunes Brilhante e Joselito Caramês de 
Melo; Projetos de Leis nºs 006 e 007/2021, vindo do Executivo Municipal e 
pareceres referente aos mesmos, oferecidos pela Comissão de Justiça e Redação 
de Lei; ofício GSZMARIN nº 003/2021 – o qual encaminhava o Vade Mecum e 
a Constituição Federal – e Requerimento nº 023/2021, de autoria do senhor 
Carlos Diniz Miranda Costa. Em seguida o senhor Presidente fez alguns 
informes aos senhores vereadores sobre 02 encartes contendo: 1º) Estatuto do 
Idoso; Estatuto da Criança e Adolescentes; Estatuto da Pessoa com deficiência; 
Código de Proteção e defesa do Consumidor e Lei Maria da Penha e novos 
correlatos. 2º) Vade Mecum e a Constituição Federal; Código do processo Civil; 
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Lei de Introdução do Código Penal; Código Penal; Lei das Contravenções Penais; 
Código do Processo Penal; Lei de Execução Penal; Leis dos Crimes hediondos; 
Lei dos Crimes contra a ordem tributária; Código de Defesa do Consumidor; Lei 
de Licitação; LDB; Reforma Previdenciária. Depois agradeceu ao senador 
Zequinha Marinho e o deputado Paulo Rocha, pelo envio dos mesmos. Encerrada 
a parte, passou-se ao Grande Expediente, sendo franqueada a palavra aos 
senhores vereadores e o senhor Presidente, depois de passar a direção dos 
trabalhos ao senhor 1º Secretário Carlos Diniz Miranda Costa, fez uso da 
palavra, desejando um bom dia a todos os presentes e cumprimentou o senhor 
Padre Andersom Silva Cardoso, vigário da Paróquia de São Miguel Arcanjo, 
Melgaço-Pá. Em seguida pediu que ficasse registrado em ata as ações 
desenvolvidas na Câmara Municipal, nos primeiros meses de seu mandato, os 
quais seguem: Parte elétrica foi toda refeita, com troca de todas as tomadas e 
interruptores, pois todas eram ainda no padrão antigo e a parte elétrica foi 
seccionada, individualizada e separada no quadro de distribuição por disjuntor; a 
Plenária foi seccionada em 3 seções; a parte elétrica das centrais não se liga mais 
as centrais unindo02 fios, cada central agora tem sei disjuntor e liga no controle 
remoto e a parte das tomadas foi instalado um outro disjuntor exclusivo; a tomada 
da mesa de som é exclusiva com um disjuntor só para ela, pois era sobrecarregada 
a rede; na parte das lâmpadas foi instalado um disjuntor exclusivamente para elas, 
assim como também foi separado os interruptores para ligar as lâmpadas; foi 
instalado na cozinha nova rede elétrica totalmente independente, sendo: um 
disjuntor para as tomadas e um disjuntor para as lâmpadas; no banheiro a lâmpada 
tem sensor de presença, liga quando tem alguém e desliga quando a pessoa sai; na 
secretaria da casa tem disjuntores e tomadas todas independente e a mesma coisa 
aconteceu no setor de contabilidade; foi feita limpeza e reinstalação em todas as 
centrais, pois as mesma estavam todas adulteradas e trabalhando no grau máximo 
de funcionamento, forçando o motor ao ponto de que duas centrais não tiveram 
recuperação e foi perda total; as instalações estavam todas fora dos padrões e 
normas técnicas, agora, depois de troca, foi restabelecida toda a rede elétrica, pois 
as instalações antigas estavam todas fora dos padrões e normas técnicas, sendo 
que por pouco o prédio não veio sofrer incêndio, por milagre de Deus; foram 
acrescentadas lâmpadas externas com proteção de tartaruga ao redor de toda a 
Câmara; foi instalado sensor noturno, ligando quando escurece e desliga ao raiar 
do dia, eliminando assim os custos com energia caso algum funcionário esqueça 
de desligar as lâmpadas; o maior consumo de energia da Câmara não era por 



 
Estado do Pará 
Poder Legislativo 
Câmara Municipal de Melgaço 

 

Av. Senador Lemos s/nº. CNPJ nº 07.335.744/0001-06 
wwww.camarademelgaco.com.br 

CEP nº 68.490-000 

equipamento ligados e sim por fuga de energia, cujos os cabos elétricos estavam 
completamente danificados e as derivações eram todas em cabo com espessura 
maior que o da rede; foi instalada uma bomba d’água que não tinha água nos 
banheiros e nem para lavar as louças, sendo feita uma instalação hidráulica nova 
e captação da água do poço; também foi feito a rede de esgoto que era despejado 
diretamente na parte de trás da cozinha onde ficava tudo alagado. E nessa bomba 
foi instalado um disjuntor exclusivo para ela que dispara sozinho em caso de curto 
circuito, protegendo a bomba de uma queima por sobrecarga de energia; foram 
trocadas todas as fechaduras, pois nenhuma funcionava e as que ainda 
funcionavam estavam danificadas; foi instalada uma central de ar na secretaria; 
foram adquiridas três mesas, três cadeiras, três nobreaks, três PCs completos para 
o departamento financeiro; também foram adquiridos dois armários de aço; dois 
arquivo de aço e pastas para armazenar documentos dos funcionários e 
vereadores, pois ficavam todos espalhados sobre um banco de madeira e exposto 
a chuva; foi feito reparos no telhado no telhado da Câmara, pois quando a chuva 
vinha passando na Ilha do Maracanã, já estava chovendo nas dependências da 
casa, devido muitas infiltrações; foi colocado uma parede para bloquear o acesso 
de transeuntes que passavam por dentro da Câmara sem nenhuma necessidade e 
também para evitar o acesso de pessoas estranhas à noite onde depredavam o 
patrimônio, faziam cocô e sexo naquela área escura; ainda na parte elétrica, foi 
utilizado quase  dois km de cabos novos e certificados todos sobre padrão sil de 
alta qualidade e rigor técnico; as instalações de dreno das centrais estão saindo 
todas direto para o esgoto, fazendo com que não fique molhada a área externa; 
foram gastos R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) na manutenção básica, na parte 
elétrica, hidráulica e de refrigeração; R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) foram 
gastos com aquisição de equipamentos para o departamento financeiro; houve 
também a ampliação da sala do departamento financeiro pois estava muito 
apertada; foi restaurada a impressora e copiadora que estava mais de oito anos 
parada, sendo que agora ela está em pleno funcionamento; foi recuperado o 
bebedouro e agora está em pleno funcionamento; as tranças das janelas da cozinha 
foram trocadas pois as que lá estavam eram improvisadas e feitas de latão, 
alumínio amassado e pregado; agora todo mês é gerado a folha de pagamento e 
os contracheques dos funcionários e vereadores; todos os encargo estão sendo 
pagos. Em seguida a reunião foi encaminhada a Ordem do Dia, constando nela: 
Pareceres vindo Comissão de Justiça e Redação de Leis, referente aos Projetos de 
Leis nºs 006/2021, cria Evento Cultural, a Feira do Artesanato e Projetos de Leis 
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nºs 007/2021, cria Evento Cultural, o Festival Cabano Tribal, os quais foram 
colocados em discussão e depois em votação, sendo aprovados. Em seguida foi 
discutido e aprovado o Requerimento nº 023/2021, de iniciativa do senhor 
vereador Carlos Diniz Miranda Costa, pedindo reforma e ampliação no prédio 
existente às margens do Rio Anapu, na localidade de dona Hilda de Jesus Pinho, 
prédio este que outrora era destinado a Escola Fé em Deus, porém, foi desativado 
e agora, se for feito as mudanças, poderá ser destinado à Posto Médico. Depois o 
senhor Presidente elogiou a competência da Comissão de Justiça e Redação de 
Leis, por analisarem os projetos aprovados, A seguir como nada mais constasse, 
o senhor Presidente declarou a mesma encerrada, antes, porém, marcando uma 
nova reunião Ordinária a ser realizada no dia 26 de maio 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 25 de maio de 
dois mil e vinte e um.  

 
Elias Sarraf Pacheco  

 Presidente 
 

Carlos Diniz Miranda Costa        
1º Secretário 

 
José Nilson Ferreira Rocha        

2º Secretário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


