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Ata da 1ª Reunião Ordinária, 1º período, 2º 
ano, da 15ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Melgaço, em 22 de fevereiro 
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 fevereiro 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: José Nilson Ferreira Rocha, 
José Filho Pereira Correa, José Antonio Souza Ramos, Eliabe Rodrigues Lima, 
José Francisco Viegas Dias e José Getulio Viegas de Lima. Estiveram ausentes à 
reunião os senhores Gil Paulo Nunes Brilhante e Joselito Caramês de Melo, 
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 José Antonio Souza Ramos, que leu:  
Isaias 59. Versículo 1. Em seguida a reunião foi dirigida ao Pequeno Expediente, 
para o qual constava: projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 0001/2022, alterando 
o artigo 21 de Lei Orgânica do Município de Melgaço; parecer vindo da Comissão 
de Justiça e Redação de Lei, referente ao projeto acima; Requerimentos de nºs 
1, 2, 3 e 4//2022, de iniciativa do senhor Carlos Diniz Miranda Costa; pedido de 
licença dos senhores vereadores Joselito Carames de Melo e Gil Paulo Nunes 
Brilhante e Moção de apoio a PL 2564, de autoria de todos os vereadores, 
pedindo a regularização do Plano de Cargos e Salários, com defasagem salarial 
desde 2008 sem reajuste. Encerrada essa parte, passou-se ao Grande 
Expediente, sendo a palavra franqueada aos senhores vereadores e tendo o 
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senhor vereador Elias Sarraf Pacheco, depois de ter pedido a seu substituto legal 
que assumisse a presidência, usado a tribuna, desejando um bom dia aos demais 
vereadores, ao corpo de bombeiros e todos os presentes. Depois falou de sua 
alegria e satisfação em voltar a usar a tribuna da casa; disse que estavam 
tramitando na casa alguns documentos importantes como: Requerimentos, 
Projeto de Emenda a Lei Orgânica do Município de Melgaço e Regimento 
Interno. Falou que o Regimento Interno, assim como a Lei Orgânica já estavam 
defasados, pois já fazia mais de 20 anos que os quais foram promulgados; falou 
da importância de fazer a reformulação do Regimento Interno, que continha 32 
laudas e o que estava em tramitação iria conter quase 100 folhas e que seria 
discutido e analisado a partir do dia 23 – quarta-feira – pelos vereadores. Em 
seguida falou sobre a Moção de apoio a PL 2564 – Planos de cargos e salários 
dos servidores da saúde que desde 2008, estão sem reajuste, pedindo apoio a 
todos os vereadores e juntando-se a categoria de todos os trabalhadores da 
Saúde do Município de Melgaço; disse que a Moção de Apoio ao PL 2564, no 
qual trata do piso salarial nacional do enfermeiro, Técnico de Enfermagem, 
Auxiliar de enfermagem e Parteiras, está em tramitação na Câmara dos 
Deputados Federais e depois deverá passar ao senado federal; falou da 
importância dos vereadores do Município de Melgaço, abraçarem a causa em 
prol desses trabalhadores em saúde pública desse Município de Melgaço, 
encaminhando ao senhor Prefeito Municipal José Delcicley Pacheco Viegas e ao 
senhor Secretário Municipal de Saúde Eli Paulo Nunes Brilhante, para que 
também abrace essa causa, em favor dessa categoria. Por fim pediu que as 
reuniões da Câmara fossem abençoadas por Deus e comunicou aos vereadores 
que a reunião ordinária do dia 24, quinta-feira, fora transferida para a Escola 
Municipal de Ensino Fundamental José Maria Rodrigues Viegas Junior. Em 
seguida, depois de ter assumido o exercício na direção da reunião, o senhor 
Presidente franqueou a palavra ao senhor vereador José Nilson Ferreira Rocha, 
que depois de saudar todos os presentes, agradeceu a Deus pela oportunidade 
concedida a ele e congratulou-se com o vereador Elias Sarraf Pacheco, por ter 
abordado o assunto e disse que a mais de 21 anos vem lutando pela melhoria e 
valorização das categorias  e da saúde não era diferente; disse que a categoria 
sempre fora esquecida e já teria uma defasagem de mais ou menos uns 500% 
(quinhentos por centos); disse que hoje um técnico de enfermagem ganha um 
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pouquinho mais que um salário Mínimo nacional; falou que no município tinha 
profissionais competentes mas não tinha equipamentos necessários para 
desenvolverem suas funções. Finalizou dizendo que não era justo estudarem 
tanto e não serem valorizados. Em seguida a reunião foi encaminhada a Ordem 
do Dia, e nela foram discutidos, votados e aprovados os Requerimentos nºs 1, 2, 
3 e 4/2022, acima. Também foi discutido e aprovado, com exceção do voto do 
senhor vereador Eliabe Rodrigues Lima, o parecer da Comissão de Justiça e 
Redação de Leis, favorável à aprovação do projeto de Emenda da Lei Orgânica, 
bem como o próprio projeto, em 1ª votação. Por último foi votada a Moção de 
apoio a PL 2564. 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 fevereiro 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 fevereiro de dois mil e vinte e dois.  

 
Elias Sarraf Pacheco  

 Presidente 
 

Wanderson Alves Pinheiro                  
1º Secretário                             

 
Carlos Diniz Miranda Costa 

2º Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


