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Ata da 5ª Reunião Ordinária, 1º período, 2º 
ano, da 15ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Melgaço, em 22 de março de 
2022 
  

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

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março do ano de dois mil e 
vinte e dois (2022), 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: Gil Paulo Nunes Brilhante, José 
Filho Pereira Correa, José Nilson Ferreira Rocha, Eliabe Rodrigues Lima e José 
Getulio Viegas de Lima. Estiveram ausentes à reunião os senhores José 
Francisco Viegas Dias, Joselito Caramês de Melo e José Antonio Souza Ramos, 
todos licenciados pela Mesa Diretora. 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 feito a leitura de 
um trecho bíblico pelo senhor vereador Wanderson Alves pinheiro, que leu:  
Isaias 41. Versículo 10. Em seguida a reunião foi dirigida ao Pequeno Expediente, 
para o qual constava: Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 001/2022, alterando 
os artigos 19 e 21 e inclui os parágrafos 1º, 2º e 3º no artigo 24 da Lei Orgânica 
do Município de Melgaço; Projeto do Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Melgaço; Parecer da Comissão de Justiça e Redação de Leis, favorável à 
aprovação do Projeto do Regimento Interno da Câmara Municipal de Melgaço; 
Requerimento nº 10/2022, de iniciativa do Vereador Carlos Diniz Miranda Costa, 
pedindo a reforma geral e completa, na antiga quadra de esporte pertencente à 
escola municipal Mundo da Criança, inclusive fazendo nela uma cobertura 
padrão; pedido de licença dos senhores vereadores José Antonio Souza Ramos, 
Joselito Caramês de Melo e José Francisco Viegas Dias; Requerimentos de nºs 
11 e 12/2022, de iniciativa do senhor vereador Gil Paulo Nunes Brilhante, 
pedindo a construção de um prédio todo em alvenaria, para abrigar a Escola 
Municipal Tiradentes, no rio Irajuba e a troca do nome da escola Municipal Maria 
das Graças, localizada no Monte Moriá, no Rio Croari, Melgaço-Pá, para 
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Professor Paulo Afonso Nascimento brilhante. e Projeto da LOGOMARCA da 
Câmara Municipal de Melgaço. Encerrada a parte, passou-se ao Grande 
Expediente, sendo franqueada a palavra ao senhor vereador Gil Paulo Nunes 
Brilhante que depois de desejar um bom dia a todos, apresentou aos senhores 
vereadores, dois requerimentos verbais: um pedindo a construção de um prédio 
todo em alvenaria, para abrigar a Escola Municipal Tiradentes, no rio Irajuba e o 
outro pedindo a troca do nome da escola Municipal Maria das Graças, localizada 
no Monte Moriá, no Rio Croari, Melgaço-Pá, para Professor Paulo Afonso 
Nascimento brilhante. Finalizando, agradeceu aos vereadores, ao senhor 
secretário de Educação e ao Prefeito Municipal, Tika Viegas. Em seguida o 
senhor Presidente passou a direção dos trabalhos ao senhor Wanderson Alves 
Pinheiro e este lhe franqueou a palavra. Ao fazer uso da Tribuna ele desejou um 
bom dia a todos os senhores vereadores, ao Dr. Flavio Viegas e as demais 
pessoas presentes. Em seguida agradeceu a Deus pelo dom da vida dos senhores 
vereadores José Getulio Viegas de Lima e José Nilson Ferreira Rocha, pelas 
passagens de seus aniversários nos dias 8 e 19 de março, externando parabéns 
e muitas felicitações, saúde, prosperidades e muita ajuda de Deus em suas 
caminhadas. Em seguida falou das mudanças no Plenário da casa, com a 
realização de nova pintura, com LOGOMARCA, dizendo que estava muito 
honrado e agradecido em poder fazer as mudanças, com a ajuda de seus 
companheiros vereadores; falou da logomarca da casa que retratava todas as 
etnias, de diversas cores e dava ênfase as frases: “Poder legislativo, poder do 
povo”; em seguida comentou seu desejo de criar a galeria da casa, com fotos e 
registros dos trabalhos de todos os vereadores. Falou da pessoa que dava nome 
ao plenário da Câmara, senhor Francisco Mamede, que segundo ele, fora autor 
de muitas coisas em Melgaço, sendo vereador, Presidente da casa e por último 
advogado da junta de reconciliação de trabalho. Depois reportou-se ao nome do 
prédio da Câmara, que era do senhor Osvaldo Rodrigues Viegas, que fora 
vereador, Vice-prefeito, farmacêutico e comerciante, homem público. 
Encerrando seu discurso falou da eleição da nova mesa diretora que seria 
realizada na quinta-feira, 24 do corrente mês, às 20:00 hs e agradeceu ajuda do 
assessor Jurídico da Câmara, senhor Dr. Flavio Viegas, que nunca medira esforço 
para orientar sempre a casa, em toda pauta que lhe era enviada 
antecipadamente e que deveria passar por sua mão. Encerrada a parte, a reunião 
foi encaminhada a Ordem do Dia e nela foram discutido, votados e aprovados 
os Requerimentos de nºs 10, 11 e 12/2022; também foi discutido, votado e 
aprovado em 2ª e última votação, o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 
001/2022, alterando os artigos 19 e 21 e inclui os parágrafos 1º, 2º e 3º no artigo 
24 da Lei Orgânica do Município de Melgaço; e por último foram discutidos, 
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votados e aprovados o Parecer do Comissão de Justiça e Redação de Leis, 
pedindo a aprovação do novo Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Melgaço, o Projeto do Regimento Interno da Câmara Municipal em 1ª votação, 
1º Turno e o Projeto da LOGOMARCA da Câmara Municipal de Melgaço.  A seguir, 
como nada mais constasse, o senhor Presidente declarou a mesma encerrada, 
antes, porém, marcando uma nova a ser realizada no dia 23 de março de 2022, 
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 março de dois mil e vinte e dois.  

 
Elias Sarraf Pacheco  

 Presidente 
 

Wanderson Alves Pinheiro                  
1º Secretário                             

 
Carlos Diniz Miranda Costa 

2º Secretário 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


