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Ata da 18ª Reunião Ordinária, 1º período, 
1º ano, da 15ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Melgaço, em 23 de junho de 
2021. 
  

Presidente: Elias Sarraf Pacheco 
1º Secretário: Carlos Diniz Miranda Costa 
2º Secretário: Joselito Caramês de Melo 
 

Aos 23 (vinte e três) 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 Carlos 
Diniz Miranda Costa e Joselito Caramês de Melo, 1º e 2º respectivamente e 
demais senhores vereadores: José Nilson Ferreira Rocha, Eliabe Rodrigues 
Lima, José Getulio Viegas de Lima e José Filho Pereira Correa. Estiveram 
ausentes à Reunião os senhores vereadores José Antonio Souza Ramos, Gil 
Paulo Nunes Brilhante, José Francisco Viegas Dias e Wanderson Alves 
Pinheiro, licenciados 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 Joselito Caramês de Melo 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 91 de 1 a 9. 
Depois foi feita a leitura da ata anterior, pelo senhor Carlos Diniz Miranda 
Costa, a qual depois foi votada e aprovada. Em seguida a reunião foi dirigida ao 
Pequeno Expediente, para o qual constava: pedidos de licenças dos senhores 
vereadores Gil Paulo Nunes Brilhante, Wanderson Alves Pinheiro e José 
Francisco Viegas Dias; Projeto de Lei nº 1/2021, dispondo sobre a estruturação 
do Plano de Cargos, Carreiras e salários dos Servidores da Câmara Municipal de 
Melgaço/Pá, e dando outras providencias; pareceres das comissões de Justiça e 
Redação de Leis e Orçamento e Finanças, todos favoráveis ao projeto acima, 
porém, com algumas mudanças e 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. Encerrada a parte, passou-se ao Grande 
Expediente, sendo franqueada a palavra ao senhor vereador Joselito Caramês 
de Melo  que saudou a todos os presentes com um bom dia e falou que estava ali 



 
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 

só para agradecer a Deus e a todos os presentes; agradeceu aos vereadores pela 
união e relatou um acidente que viria a acontecer se não fosse pela providencia de 
Deus e disse que é nessas horas que sabemos quem são os verdadeiros amigos que 
é a nossa família e os amigos, gradeço a todos pela amizade e pela parceria, por 
esse motivo quero agradecer a Deus obrigado. Em seguida a palavra foi 
franqueada ao senhor vereador José Nilson Ferreira Rocha, que depois de saudar 
o Presidente e os Senhores vereadores e a plateia presente; falou que estavam 
vivendo uma pandemia e iriam realizar o festival de verão e por isso iriam reunir 
com as autoridades competente da saúde para saber qual os meios traçados para 
conscientização desses participantes do citado festival de verão e também queria  
informações a respeito da população não querer se vacinar e querer participar de 
um festival de verão, então tinham que sentar e ver quais as condições  que os 
órgãos competentes estão tomando para tal. Em seguida, depois de passar a 
direção da reunião ao senhor Carlos Diniz Miranda Costa, o senhor Elias Sarraf 
Pacheco fez uso da palavra desejando um bom dia aos vereadores e ao povo 
presente. Depois falou de sua satisfação em está reunindo e da importância do 
referido dia pra todos os vereadores, pois estava sendo realizado um momento 
muito importante e impar na vida dos legisladores,  pois seria analisado, discutido, 
votado e aprovado o projeto 1/2021, dispondo sobre a estruturação do quadro 
pessoal da câmara Municipal de Melgaço, sendo um marco histórico e quero dizer 
a todos vocês que vai servir para as próximas gerações e futuros administradores 
do legislativo;  já votamos a LDO e só tenho a agradecer a Deus por estarmos 
com vida e que esse recesso seja pautado de muita saúde; em seguida congratulou-
se com o vereador Joselito Carames de Melo pelo ocorrido. Compartilhou 
também com as palavras do vereador José Nilson Ferreira Rocha, que estavam 
vivendo um ano atípico e que iriam se reunir com o secretário de saúde para 
saberem quais os protocolos usados para a realização do festival de verão, qual 
seu plano de ação. Em seguida a reunião foi encaminhada a Ordem do Dia, 
constando nela pareceres das comissões de Justiça e Redação de Leis e Orçamento 
e Finanças, todos favoráveis ao projeto de Lei nº 1/2021, porém, com mudanças 
e tendo os senhores Relatores encaminhando-os a discussão e logo após os 
mesmos foram discutidos e depois aprovados. Em seguida o senhor Presidente 
comunicou ao Plenário a aprovação do Projeto de Lei nº 1/2021, dispondo sobre 
a estruturação do Plano de Cargos, Carreiras e salários dos Servidores da Câmara 
Municipal de Melgaço/Pá, e dando outras providencias, o qual foi analisado, 
discutido e aprovado. Constava também o Projeto de Lei nº 008/2020, de 28 de 



 
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 

maio de 2021, dispondo sobre as diretrizes Gerais para a elaboração da Lei 
Orçamentária de 2022 e dá outras providências, o qual foi votado e aprovado em 
2º turno e. 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 24 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 23 de junho de dois mil e vinte e um.  

 
Elias Sarraf Pacheco  

 Presidente 
 

Carlos Diniz Miranda Costa        
1º Secretário 

 
Joselito Carames de Melo 

2º Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


