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Ata da 13ª Reunião Ordinária, 1º período, 
2º ano, da 15ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Melgaço, em 24 de maio de 
2022 
  

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 maio 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 Carlos 
Diniz Miranda Costa e José Francisco Viegas Dias, 1º e 2º respectivamente e 
demais senhores vereadores: Gil Paulo Nunes Brilhante, José Filho Pereira 
Correa e José Nilson Ferreira Rocha. Estiveram ausentes a reunião os senhores 
vereadores, José Getulio Viegas de Lima, Joselito Caramês de Melo e José 
Antonio Souza Ramos, todos licenciados pela Mesa Diretora, além de 
Wanderson Alves Pinheiro e Eliabe Rodrigues Lima. 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. Em seguida foi 
feita a leitura de um trecho bíblico pelo senhor vereador José Nilson Ferreira 
Rocha que leu: Provérbio 19, 20 a 21 (“Ouve o conselho, e recebe a correção, 
para que no fim sejas sábio”). Depois foi feita a leitura da Ata anterior, a qual 
depois de ouvida e discutida, foi aprovada por todos os presentes. Em seguida a 
reunião foi dirigida ao Pequeno Expediente, para o qual constava: 
Requerimento nº 34/202, iniciativa do Vereador José Filho Pereira Correa, 
pedindo a trocar do nome da Escola Municipal Porto Alegre, localizada no Rio 
Anapú, para RAIMUNDO MORAES DA FONSECA; Requerimento nº 35/2022, 
iniciativa do Vereador Carlos Diniz Miranda Costa, pedindo a construção de um 
prédio para a Escola Municipal Francisco Chagas da Costa, localizada no Lago 
Camuim, Município de Melgaço, com: 06 (seis) salas de aulas, Secretaria, 
refeitório e banheiros; Parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 
005/22; vindo da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final; Parecer 
favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 008/22; vindo da Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação Final; Projeto de Lei nº 005/2022, de 22 de abril de 2022, 
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vindo do Executivo Municipal, dispondo sobre as Diretrizes Gerais para a 
elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e dá outras providências; Projeto de Lei 
nº 006/2022, vindo do Executivo Municipal, dispondo dispõe sobre autorização 
para abertura de crédito adicional, especial, no orçamento vigente, dando outras 
providências, para o qual fora feito pedido de licença de dispensa de interstício 
pelo senhor vereador José Nilson Ferreira Rocha, sendo o mesmo colocado em 
votação pela plenária e aceito por todos; Projeto de Lei nº 008/2022, vindo do 
Executivo Municipal, autorizando o Poder Executivo Municipal a Transformar o 
Cargo de Auxiliar de Enfermagem em Técnico em Enfermagem, dando outras 
providências;  Pedido de licença dos vereadores José Getulio Viegas de Lima, 
José Antonio Souza Ramos e Joselito Caramês de Melo. Encerrada a parte, 
passou-se ao Grande Expediente, sendo franqueada a palavra ao senhor 
vereador Carlos Diniz Miranda Costa, que após fazer suas saudações usuais a 
todos os presentes com um bom dia, agradeceu por mais uma oportunidade e 
disse que iria falar sobre alguns pontos referente a várias situações; parabenizou 
o Prefeito Tika Viegas e o secretário Eder Vaz, pela escola e posto de saúde 
recém inaugurados na comunidade Santa Luzia, no Rio Anapu; agradeceu 
também os vereadores José Filho Pereira Correa e Gil Paulo Nunes Brilhante 
pela parceria; falou que em breve estaria sendo levada uma ambulancha para 
aquela comunidade; falou da ponte feita na Vila Areias, com 400 metros de 
cumprimento e da ajuda do vereador Wanderson Alves Pinheiro e do Prefeito 
Municipal, além do secretário Eder Vaz e da comunidade local, que contribuíram 
para que tudo acontecesse; comentou sobre o reajuste salarial dos servidores 
públicos que a muito tempo vinha sendo defasado; depois falou sobre a situação 
da falta de combustível e a organização no atendimento  aos barqueiros; no final, 
agradeceu a Deus por lhe ajudar sempre. Em seguida a tribuna fora usada pelo 
senhor vereador José Nilson Ferreira Rocha, que em nome de sua esposa Sandra 
Maria Oliveira Ribeiro, saudou todos os presentes. Depois agradeceu ao 
Presidente, senhor Elias Sarraf Pacheco, pela maneira e zelo que vinha 
conduzindo a casa; falou da tribuna nova, da recuperação do espaço físico da 
Câmara, das mesas todas revitalizadas, das toalhas lindas da cor azul marinho; 
disse: “agora sim, essa é a verdadeira casa do povo”. Agradeceu ao Prefeito Tika 
Viegas por estar, através do projeto de Lei, corrigindo salários dos servidores da 
saúde, que por muitos e muitos anos, não acontecia; disse que o combustível 
está mais caro do que um quilo de alimento. Pediu ao líder do governo que 
levasse até o Executivo Municipal, a necessidade de um olhar carinho do Prefeito 
para com os demais funcionários da saúde, educação e de outros setores; 
lembrou dos primeiros agentes da saúde (Lindóia, Rita Mota e Valdinete) em 
Melgaço, os quais iniciaram um trabalho que hoje é grande e de extrema 
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necessidade para todos e parabenizou-os pelo que estavam fazendo pela saúde 
do povo melgacense; parabenizou o Prefeito pelo reconhecimento de valorizar 
os técnicos da saúde; parabenizou o assessor da casa, senhor Flávio Viegas, pelo 
trabalho e zelo na tramitação de projetos e outras documentações da casa. 
Terminou desejando boa sorte a todos e que os técnicos de enfermagens 
fizessem um trabalho de qualidade na saúde. Em seguida fez uso da palavra o 
senhor vereador Elias Sarraf Pacheco, que depois de cumprir com os protocolos, 
passou a direção dos trabalhos a seu substituto legal. Em seguida cumprimentou 
alguns agentes de saúdes presentes, como: Alex Glailson, Suzana Nogueira, 
Vanusa, Irene Souza, Elizeu Cavalcante, Maria Sandra e Lindóia Gama. 
Continuando, cumprimentou os vereadores, o senhor Secretario legislativo José 
de Lima Nogueira Filho e dr. Flávio Viegas, assessor da Câmara Municipal. 
Depois agradeceu a Deus, pela ajuda indispensável e aos vereadores por lhe 
apoiarem sempre; disse que aquele era um momento de muita alegria para ele, 
em poder compartilhar com todos a importância que tem o legislativo; falou dos 
60 anos de emancipação política de Melgaço e que era preciso deixar a memória 
viva registrada em galeria, os muitos vereadores que passaram pelo legislativo, 
registrando em murais descritivos um pouco do trabalho de cada um deles; 
sobre a revitalização dos móveis e espaço físico da casa, disse que já se fazia 
necessário à muito tempo, pois segundo ele, nas mesas foram utilizados um 
produto que se usava para polir carros – poliéster –; nos demais como púlpito 
(tribuna) estava logrado a logomarca da Câmara e do Município e sobre as 
toalhas das mesa, essas eram de um azul marinho, uma das cores mais bonitas 
e que lembravam um certo time paraense; falou que apoiava totalmente os 
agentes da saúde, pois os trabalhos que os mesmos realizavam era de 
fundamental importância para o povo, como curar e salvar vidas; disse que 
alguns inclusive foram seus alunos e que naquele momento estavam se 
qualificando em Técnicos de Enfermagem, com galardão e autonomia para curar 
feridas dos pacientes. Disse que eram 24 profissionais e servidores todos 
concursados que estavam sendo agraciados pela aprovação do projeto de lei e 
que eles serviriam com mais empenho os pacientes que necessitavam deles; 
falou que em algum momento todos os vereadores poderiam passar por suas 
mãos em busca de atendimento médico. Encerrou dizendo a eles que poderiam 
se sentir abraçados pela Câmara e que aquele momento ficaria marcado e 
registrado nos anais da casa. Encerrada a parte, a reunião passou a Ordem do 
Dia e nela foram discutido, votados e aprovados os Requerimento de nºs 34 e 
35/2022. Constavam também os Pareceres referentes aos Projeto de Leis nºs 
005 e 008/22, os quais foram discutidos e depois aprovados. Em seguida foram 
aprovados os Projetos de Leis nºs 005, 006 e 008/2022, acima, sendo que o nº 
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005/22, que tratava da LDO, fora aprovado em primeiro turno. A seguir, como 
nada mais constasse, o senhor Presidente declarou a mesma encerrada, antes, 
porém, marcando uma nova reunião Ordinária a ser realizada no dia 25 de maio 
de 2022, às 09:hs 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 maio de dois mil e vinte e dois.  

 
Elias Sarraf Pacheco  

 Presidente 
 

Carlos Diniz Miranda Costa                  
1º Secretário                             

 
José Francisco Viegas Dias 

2º Secretário 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


