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Ata da 17ª Reunião Ordinária, 1º período, 
1º ano, da 15ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Melgaço, em 22 de junho de 
2021. 
  

Presidente: Elias Sarraf Pacheco 
1º Secretário: Wanderson Alves Pinheiro 
2º Secretário: Carlos Diniz Miranda Costa 
 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de junho 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 Carlos Diniz Miranda Costa, 1º e 2º 
respectivamente e demais senhores vereadores: José Nilson Ferreira Rocha, 
Eliabe Rodrigues Lima, José Francisco Viegas Dias, José Getulio Viegas de 
Lima, Gil Paulo Nunes Brilhante, José Filho Pereira Correa e Joselito 
Caramês de Melo. Esteve ausente à Reunião o senhor vereador José Antonio 
Souza Ramos, licenciado pela Mesa. Havendo número legal e tendo invocado as 
bênçãos de Deus, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos da presente 
reunião, pedindo ao vereador Carlos Diniz Miranda Costa que fizesse a 
chamada de presença dos senhores vereadores. Depois foi feita a leitura de um 
trecho bíblico pelo senhor Joselito Caramês de Melo, que leu: Salmo 100. 
Depois foi feita a leitura da ata anterior, pelo senhor Wanderson Alves Pinheiro, 
a qual depois foi votada e aprovada Em seguida a reunião foi dirigida ao Pequeno 
Expediente, para o qual constava: Projeto de Lei nº 008/2020, de 28 de maio de 
2021, dispondo sobre as diretrizes Gerais para a elaboração da Lei Orçamentária 
de 2022 e dá outras providências; parecer das Comissões de Justiça e Redação de 
Leis e Orçamento e Finanças, favorável ao Projeto da LDO; Requerimento de nº 
024/2021, de iniciativa do senhor vereador José Filho Pereira Corrêa, pedindo 
a construção de um Porto de embarque e desembarque, em área adequada, de 
produtos ribeirinhos, principalmente o açaí, assim como a construção de uma feira 
livre no citado local do porto; Requerimento de nº 025/2021, de iniciativa do 
senhor vereador José Filho Pereira Corrêa, pedindo a construção de lombadas 
em todas as ruas de Melgaço, que já foram comtempladas com o asfaltamento; 
Requerimento de nº 026/2021, de iniciativa do senhor vereador Carlos Diniz 
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Miranda Costa, pedindo aterramento na rua Orlando Amaral, no trecho onde 
termina o asfalto, além de dar continuidade do asfaltamento, bem como a 
instalação da rede de água encanada; Requerimento de nº 027/2021, de iniciativa 
do senhor vereador José Getulio Viegas de Lima, pedindo aterramento nas ruas 
da Vala e Matadouro; Requerimento de nº 028/2021, de iniciativa do senhor 
vereador José Getulio Viegas de Lima, pedindo asfalto na Rua Nova Aliança; 
ofício vindo da Secretaria Municipal de Cultura e pedido de licença do senhor 
vereador José Antonio Souza Ramos, nos dias 22, 23, 24 e 25 de junho de 2021. 
Encerrada a parte, passou-se ao Grande Expediente, sendo franqueada a palavra 
aos senhores vereadores. Depois de passar a direção da reunião ao senhor 
Wanderson Alves Pinheiro, o senhor Elias Sarraf Pacheco fez uso da palavra  
desejando um bom dia aos vereadores e Padre Anderson Silva. Depois falou de 
sua satisfação em está reunindo para votar a LDO de 2022, cujas prioridades e 
metas iriam ajudar para o desenvolvimento do Município de Melgaço, depois que 
o mesmo fosse sancionado. Falou dos recursos que iriam beneficiar o povo, 
principalmente os ribeirinhos. Falou da intenção da Câmara que era sempre apoiar 
o que de bom viesse para o município; agradeceu a Deus por estarem concluindo 
o 1º semestre e lamentou a ausência do vereador José Antonio Souza Ramos; 
depois parabenizou o vereador Carlos Diniz Miranda Costa, pela conquista de sua 
filha, no curso de odontologia, dizendo que seria uma honra para o município de 
Melgaço; disse ainda que não era fácil se formar um filho, com diploma na mão, 
pois a vida lá fora era cheio de convites de perdição. Em seguida agradeceu a 
Deus pelas bênçãos que o vereador Joselito Caramês de Melo teve, depois de 
um acidente. Em seguida a palavra foi franqueada ao senhor vereador José 
Getulio Viegas de Lima, que depois de saudar todos os vereadores e o Padre 
Anderson Silva, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. Parabenizou a 
administração Pública, nas pessoas do Prefeito Tika Viegas e do secretaria de 
Educação Eder Vaz, pelo trabalho que estão fazendo na educação de Melgaço, 
pois apesar da pandemia, eles estão construindo escolas, inclusive inauguraram 
duas recentemente na Vila Jerusalém e rio Tajapuru; falou dos trabalhos do 
legislativo no 1º trimestre e pediu união, compromisso e responsabilidade de todos 
em prol do município. Pois segundo ele, Deus tem um proposito para cada um. 
Também parabenizou o vereador Carlos Diniz Miranda Costa, por sua filha e 
parabenizou também o Presidente da Casa, pelo seu trabalho a frente do 
legislativo. Por fim, falou da ausência do senhor José de Lima Nogueira Filho 
(iria viajar até Belém do Pará, onde passaria por exames e posteriormente 
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operaria sua visão) nas próximas reuniões, dizendo que desde 2009, ele sempre 
estava presente, assessorando os trabalhos da Câmara. Em seguida a reunião foi 
encaminhada a Ordem do Dia, constando nela: Requerimentos nºs 024, 025, 026, 
027 e 028/2021, os quais foram defendidos por seus autores e logo em seguida 
foram discutidos e aprovados. Constava também os pareceres acima, os quais após 
serem defendidos por seus relatores, foram aprovados. Em seguida o senhor 
Presidente comunicou ao plenário a aprovação do Projeto de Lei nº 008/2020, de 
28 de maio de 2021, dispondo sobre as diretrizes Gerais para a elaboração da Lei 
Orçamentária de 2022 e dá outras providências, em 1º turno. 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 23 de junho 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 
22 de junho de dois mil e vinte e um.  

 
Elias Sarraf Pacheco  

 Presidente 
 

Wanderson Alves Pinheiro        
1º Secretário 

 
Carlos Diniz Miranda Costa        

2º Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


