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Ata da 3ª Reunião Ordinária, 1º período, 2º 
ano, da 15ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Melgaço, em 24 de fevereiro 
de 2022 
  

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

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro do ano de dois 
mil e vinte e dois (2022), às 09:00 horas da manhã, na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental José Maria Rodrigues Viegas Junior, situado a Estada Melgaço-
Jangui, s/nº, na cidade de Melgaço-Pá, de acordo com a Portaria nº 13/2022, 
datada de 18 de fevereiro de 2022, 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 Francisco Viegas Dias, 
Joselito Carames de Melo e José Getulio Viegas de Lima. Estiveram ausentes à 
reunião os senhores José Nilson Ferreira Rocha, Eliabe Rodrigues Lima e José 
Antonio Souza Ramos, todos licenciados pela Mesa Diretora. Antes de se iniciar 
os trabalhos a professora Jurema do Socorro Pacheco Viegas, saudou a todos os 
vereadores e disse que os professores Olemax e Antônia Ribeiro iriam fazer uma 
pequena apresentação, saudando e desejando boas vindas aos vereadores em 
libra. Em seguida 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 1-6. Em 
seguida a reunião foi dirigida ao Pequeno Expediente, para o qual constava: 
Requerimento nº 5/2022 de iniciativa de todos os senhores vereadores, pedindo 
a conclusão do muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Maria 
Rodrigues Viegas Junior; Requerimento nº 6/2022, de iniciativa d de todos os 
senhores vereadores, pedindo a reforma da Quadra Poliesportiva Benedito 
Miranda Fernandes, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental, 



 
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 

José Maria Rodrigues Viegas Junior; Requerimento nº 7/2022, de iniciativa do 
senhor José Getulio Viegas de Lima, pedindo asfalto para a rua Wilson Ribeiro; 
Requerimento nº 8/2022, de iniciativa do senhor Elias Sarraf Pacheco, pedindo 
a construção de um prédio para a Escola Municipal de ensino Fundamental 
Candido de Souza Moura, no rio Carnajuba, pois há uma necessidade urgente de 
se oferecer melhor estrutura para o ato de ensinar e aprender; Requerimento nº 
9/2022, de iniciativa do senhor Elias Sarraf Pacheco, pedindo a construção de 
uma escola padrão no perímetro urbano; Portaria nº 13/2022 e ofício nº 
009/2022, vindo da Escola José Maria Rodrigues Viegas Junior, acompanhado de 
um abaixo-assinado do professores, pedindo uma audiência com os senhores 
vereadores. Encerrada a parte, passou-se ao Grande Expediente, cuja a palavra 
fora franqueada aos senhores vereadores, tendo o senhor José Francisco Viegas 
Dias, feito uso da Tribuna e depois de cumprimentar os vereadores, professores, 
funcionários e demais pessoas presentes, agradeceu a Deus pela oportunidade 
e disse que estava sendo muito prazeroso estar ali naquela escola; falou da 
importância de sai do prédio da Câmara e ir de encontro a outras entidades e do 
povo em geral, para ouvi-los e conhecer suas demandas. Dizendo que isso 
deveria acontecer outras vezes; parabenizou os professores e funcionários e 
disse que daquela reunião com certeza iria sai algo de bom para a população, se 
colocando a inteira disposição para o que fosse preciso e para a melhora da 
educação em Melgaço. Em seguida a palavra fora franqueada ao senhor 
vereador Carlos Diniz Miranda Costa, que depois de saudar a todos os presentes, 
disse que o momento era de gratidão e que a Câmara estava ali para apresentar 
seus trabalhos e inclusive, requerimentos coletivo de todos os senhores 
vereadores; falou da organização da escola, achando-a muito bonita, mas que 
estava precisando de melhorias; emocionado falou do requerimento para a 
quadra poliesportiva da escola que levava o nome de sei tio, Benedito Miranda 
Fernandes. Em seguida agradeceu a direção da escola e todo seu efetivo. Em 
seguida o senhor presidente passou seu cargo ao senhor 1º secretário e este lhe 
franqueou a palavra. Já no uso da mesma, o vereador desejou um bom dia a 
todos os vereadores, professores, funcionários e demais pessoas presentes; 
falou de sua estima por aquela escola, pois fora professor nela por vários anos, 
deixando marcas registradas; disse que comungava dos anseios da comunidade 
e iria lutar por uma educação Inclusiva e de qualidade, com salas e outros setores 
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apropriados para aqueles que necessitam dessa aprendizagem; disse que a 
educação Inclusiva surgiu na Espanha – Salamanca – em 1960, só chegando 
agora no Brasil; disse que estavam ali reunidos, atendendo pedido, pois, segundo 
ele, a Câmara tem a obrigação de atender a população de um modo geral; falou 
de seu sonho de ter uma câmara itinerante e agora estava se realizando, com 
isso acabando com aquela ideia de que o vereador ficava se escondendo, pois 
estavam todos ali mostrando seus rostos, apresentando seus trabalhos em prol 
do povo; disse que a Câmara estava ali para lutar, abraçar essa causa que era a 
educação Inclusiva; disse que num primeiro momento estavam realizando a 
pauta da Câmara e num segundo, iriam abrir a reunião aos professores, para que 
eles fizessem suas reivindicações das necessidades daquela escola e estas seriam 
encaminhadas ao Poder Executivo, juntamente com requerimentos, pedindo 
melhorias e com isso melhorando o índice educacional do Município; falou dos 
alunos portadores de deficiências especiais, dos professores que lutavam para 
um melhor aprendizado e inclusão desses alunos; da falta de material e locais 
apropriados e em fim, da segurança dos alunos. Encerrada essa parte a reunião 
foi encaminhada a Ordem do Dia, e nela foram discutidos, votados e aprovados 
os Requerimentos nºs 5, 6, 7, 8 e 9/2022, acima. A seguir, como nada mais 
constasse, o senhor Presidente declarou a mesma encerrada, antes, porém, 
marcando uma nova a ser realizada no dia 25 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 24 de 
fevereiro de dois mil e vinte e dois.  

 
Elias Sarraf Pacheco  

 Presidente 
 

Wanderson Alves Pinheiro                  
1º Secretário                             

 
Carlos Diniz Miranda Costa 

2º Secretário 
 
 


