
 
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 

Ata da 1ª Reunião Ordinária, 2º período, 1º 
ano, da 15ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Melgaço, em 24 de agosto de 
2021. 
  

Presidente: Elias Sarraf Pacheco 
1º Secretário: Carlos Diniz Miranda Costa  
2º Secretário: José Francisco Viegas Dias 
 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto 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 Francisco Viegas Dias, 1º e 2º respectivamente e demais 
senhores vereadores: José Nilson Ferreira Rocha, Eliabe Rodrigues Lima, 
José Getulio Viegas de Lima, José Filho Pereira Correa e Joselito Caramês 
de Melo e José Antonio Souza Ramos. Estiveram ausentes à Reunião os 
senhores vereadores Wanderson Alves Pinheiro e Gil Paulo Nunes Brilhante, 
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 José Francisco Viegas Dias 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 100.1. Em seguida a 
reunião foi dirigida ao Pequeno Expediente, para o qual constava: Projeto de Lei 
nº 0012/2021, que Altera e revoga artigos das Leis nºs 533 e 534, de 28 de março 
de 2005 e dá outras providencias, para o qual foi feito pedido de licença e dispensa 
de  interstício, pelo líder do governo municipal sr. José Getulio Viegas de Lima. 
Feito o pedido, o sr. Presidente colocou-o em apreciação pela plenária, sendo 
aceito por todos. Encerrada a parte, passou-se ao Grande Expediente, sendo 
franqueada a palavra aos senhores vereadores. Fez uso da palavra o Sr. Vereador 
José Getulio Viegas de Lima, que depois saudar os seus companheiros, falou em 
breves palavras da volta do recesso parlamentar, desejando a todos um bom 
trabalho no próximo período. Depois reportou-se ao evento que iria acontecer no 
dia 26 de agosto de 2021, evento este de responsabilidade da Prefeitura Municipal 
de Melgaço; disse que estava preocupado com os rumores nas redes sociais e no 
geral, pois somente alguns ambulantes seriam privilegiados na venda de seus 
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produtos no local. Por isso pediu a mesa da Câmara e demais vereadores que 
procurasse os organizadores da festa para conversarem sobre a liberação de todos 
os ambulantes. Segundo ele, o evento iria gerar um movimento financeiro a 
muitos pais de família. Em seguida usou a palavra o Sr. Carlos Diniz Miranda 
Costa, que depois de cumprimentar os seus companheiros edis, falou da volta do 
recesso dos trabalhos da Câmara Municipal de Melgaço, dizendo que estava se 
sentindo muito feliz. Falou dos trabalhos realizado no primeiro período e da sua 
expectativa para o segundo período. Depois agradeceu a Deus e disse: “só me 
resta dizer, gratidão, gratidão, gratidão”. Em seguida a reunião foi encaminhada a 
Ordem do Dia, constava nela: Projeto de Lei nº 0012/2021, que alterava e 
revogava artigos das Leis nºs 533 e 534, de 28 de março de 2005 e dá outras 
providencias. Colocado o projeto em discursão o mesmo sofreu varias alterações 
e, logo após a discursão o projeto foi submetido a votação, sendo aprovado por 
todos com as mudanças necessárias. A seguir como nada mais constasse, o senhor 
Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos, e declarou encerrada a RO, 
antes, porém, marcando uma nova reunião Ordinária a ser realizada no dia 25 de 
agosto de 2021, às 09:00 da manhã. E para contar, lavrei a presente ATA em 
testemunho da verdade e para que a mesma surta os efeitos legais, indo, depois de 
aprovada, devidamente assinada. Plenário Francisco Mamede, em 24 de agosto 
de dois mil e vinte e um.  

 
Elias Sarraf Pacheco  

 Presidente 
 

Carlos Diniz Miranda Costa              
1º Secretário 

 
José Francisco Viegas Dias 

2º Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


