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Ata da 6ª Reunião Ordinária, 1º período, 2º 
ano, da 15ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Melgaço, em 23 de março de 
2022 
  

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

Aos 23 (vinte e três) 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, José 
Francisco Viegas Dias, Joselito Caramês de Melo e José Getulio Viegas de Lima. 
Esteve ausente à reunião o senhor José Antonio Souza Ramos, licenciado 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 Joselito Caramês de Melo, que leu:  salmo 100. Versículo de 1 a 8. Em 
seguida a reunião foi dirigida ao Pequeno Expediente, para o qual constava: 
Projeto do Regimento Interno da Câmara Municipal de Melgaço; Requerimento 
nº 13/2022, de iniciativa do Vereador José Nilson Ferreira Rocha, pedindo a 
construção de um prédio para a Escola Municipal Francisca da Silva, no ri 
Buiussu; Requerimento nº 14/2022, de iniciativa do Vereador José Nilson 
Ferreira Rocha, pedindo a construção de uma garagem municipal; Requerimento 
nº 15/2022, de iniciativa do Vereador José Nilson Ferreira Rocha, pedindo a 
limpeza dos rios Furo da Vila, Quaquajó, Quaqualinho e Mapari; Requerimento 
nº 16/2022, de iniciativa do Vereador José Nilson Ferreira Rocha, pedindo a 
retirada das lanchas escolares para um local apropriado. Encerrada a parte, 
passou-se ao Grande Expediente, sendo franqueada a palavra aos senhores 
vereadores e como não houvesse nenhum inscrito, o senhor Presidente passou 
a direção dos trabalhos ao senhor vereador Wanderson Alves Pinheiro, lº 
secretário da Mesa, para que o mesmo pudesse fazer uso da palavra. Em seu 
discurso o vereador Elias Sarraf Pacheco, bastante emocionado e chorando, 
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falou da tristeza que estava sentindo pela tragédia ocorrida em Belém do Pará, 
que cominou com a morte do jovem Carlos Filho, amigo e companheiro de 
estudos de seu enteado, e consequentemente amigo também de sua família. 
Falou que as vezes a amizade faz com que a pessoa se torne parte da família e 
que nossos filhos constroem essas amizades com pessoas lá fora e trazem para 
dentro de nossas casas, da nossa família, tornando nossos filhos; falou que esse 
rapaz cursou a universidade Unama, formando-se juntamente com seu enteado, 
enfermagem; falou que o falecido frequentava sua casa constantemente, em 
festas, encontros e por isso tornou-se amigo e membro de sua família. Ainda 
muito emocionado contou que o rapaz saiu da casa de sua namorada e foi 
assaltado, levando um tiro fatal que lhe tirou a vida. Continuando, falou que se 
hoje eles estavam ali, amanhã ninguém sabia. Disse que os pais investem nos 
seus filhos e quando chega esse momento da perda, a tristeza se torna 
inevitável; falou que o jovem era filho único e seus pais eram comerciantes em 
Ourem-Pá; falou da festa de formatura de sua turma e disse que o rapaz era um 
jovem muito bonito; pediu ajuda a Deus, pois quase todos os vereadores tinham 
filhos estudando em Belém; disse que iria a Ourem externar aos familiares suas 
condolências; falou que o mundo estava cheio de maldade, cheia de pessoas 
perversas. Disse: “é muito lamentável, é muito triste”. A seguir parabenizou o 
senhor vereador Joselito Caramês de Melo, pela passagem de seu aniversário, 
desejando-lhe muita luz, paz, felicidade e que Deus lhe protegesse sempre e que 
o Espírito Santo o iluminasse. Encerrada a parte, a reunião foi encaminhada a 
Ordem do Dia e nela foram discutido, votados e aprovados os Requerimentos 
de nºs 13, 14, 15, 16/2022; também foi discutido, votado e aprovado em 2º e 
último turno, o Projeto do novo Regimento Interno da Câmara Municipal.  A 
seguir, como nada mais constasse, o senhor Presidente declarou a mesma 
encerrada, antes, porém, marcando uma nova a ser realizada no dia 24 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 23 de março de dois mil e vinte e dois.  

 
Elias Sarraf Pacheco  

 Presidente 
 

Wanderson Alves Pinheiro                  
1º Secretário                             

 
Carlos Diniz Miranda Costa 


