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Ata da 14ª Reunião Ordinária, 1º período, 
2º ano, da 15ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Melgaço, em 25 de maio de 
2022 
  

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

Aos 25 (vinte e cinco) 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 
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 e Joselito Caramês de Melo. 
Estiveram ausentes a reunião os senhores vereadores José Getulio Viegas de 
Lima, José Antonio Souza Ramos e José Nilson Ferreira Rocha, todos licenciados 
pela Mesa Diretora e mais o senhor 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 Carlos Diniz 
Miranda Costa que fizesse a chamada de presença dos senhores vereadores. Em 
seguida foi feita a leitura de um trecho bíblico pelo senhor vereador Joselito 
Caramês de Melo, que leu: Salmo 37, 1 a 5. Depois, a pedido do senhor 
Wanderson Alves pinheiro, a leitura da Ata anterior fora dispensada. Em seguida 
a reunião foi dirigida ao Pequeno Expediente, para o qual constava:  
Requerimento nº 36/2022, iniciativa do Vereador Carlos Diniz Miranda Costa, 
pedindo a construção de duas salas de aula, um refeitório e um banheiro na 
Escola Municipal Luis Taveira, localizada na vila Areias, no Rio amazonas, 
Município de Melgaço; Requerimento nº 37/2022, iniciativa do Vereador Carlos 
Diniz Miranda Costa, pedindo a construção de mais uma sala de aula, além uma 
secretaria na Escola Municipal Fé em Deus, localizada no Rio Arienga, Rio Anapú, 
Município de Melgaço; Requerimento nº 38/2022, iniciativa do Vereador José 
Filho Pereira Correa, pedindo a construção de um prédio para a Escola Municipal 
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São Pedro, localizada na entrada do Rio Anapú, com 04 (quatro) salas de aulas, 
um refeitório, banheiros, secretaria e sala dos professores; Parecer favorável à 
aprovação do Projeto de Lei nº 004/22; vindo da Comissão de Justiça, Legislação 
e Redação Final; Pareceres favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 007/22; 
vindo da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final; Projeto de Lei nº 
004/2022, de 14 de março de 2022, vindo do Executivo Municipal, alterando a 
Lei 591/2009, que cria a Guarda Municipal de Melgaço, passando a se chamar 
Guarda Civil de Melgaço e dá outras providências; Projeto de Lei nº 005/2022, 
de 22 de abril de 2022, 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 007/2022, de 13 de maio de 2022, de autoria do 
Poder Executivo, dispondo dispõe sobre denominação de Logradouro Público 
conhecido popularmente por “Porto do Moconha” que passa a se chamar “Porto 
Carlos Taveira dos Santos”. Encerrada a parte, passou-se ao Grande Expediente, 
sendo franqueada a palavra ao senhor vereador Carlos Diniz Miranda Costa, que 
desejando um bom dia a todos, em especial aos Guardas Civis de Melgaço e aos 
seus companheiros vereadores, além do assessor jurídico da casa; agradeceu ao 
senhor Elias Sarraf pela homenagem que lhe prestara no dia anterior, quando 
da passagem de seu aniversário. Parabenizou-o pelo trabalho que vem 
realizando no legislativo, fazendo a galeria da Câmara e a bela tribuna (púlpito); 
finalizando, agradeceu a todos presentes e em especial ao secretario legislativo 
da casa, senhor José de Lima Nogueira Filho. Em seguida fez uso da palavra o 
senhor vereador Elias Sarraf Pacheco, depois de cumprir com os protocolos, 
passando a direção dos trabalhos a seu substituto legal. Em seu discurso 
parabenizou o senhor Flávio Viegas, assessor do legislativo pelo bom trabalho 
que vem desenvolvendo na casa, segundo ele, de muito apreço e coerência, 
sempre orientando e com isso, sendo um marco inédito, pois sempre está 
presente nas reuniões da Câmara. Depois, dirigindo-se aos Guardas 
parabenizou-os pelo papel que eles vêm prestando à Comunidade melgacense, 
dando segurança, bem-estar, além de zelar pelo patrimônio público. Salientou a 
organização deles em lutar juntos por seus interesse e melhorias de suas 
famílias. Em seguida parabenizou o senhor Benedito de Jesus Silva de Freitas, 
pela conclusão do curso de Licenciatura Plena em matemática pela 
Universidades Estadual do Pará. Por fim disse que o dia 25 de maio de 2022, iria 
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ficar registrado na história do legislativo melgacense, por aprovar um projeto de 
tal importância. Encerrada a parte, a reunião passou a Ordem do Dia e nela 
foram discutidos, votados e aprovados os Requerimentos nº 36, 37 e 38/2022. 
Foram também votados e aprovados os Pareceres favorável à aprovação dos 
Projetos de Leis nº 004 e 007/22. Em seguida foram votados os projetos de Leis 
nºs 004, 005 e 007/2022, os quais obtiveram suas aprovações, sendo que o 
Projeto de Lei nº 005/2022, dispondo sobre as Diretrizes Gerais para a 
elaboração da Lei Orçamentária de 2023, foi aprovado em 2ª e última votação. 
A seguir, como nada mais constasse, o senhor Presidente declarou a mesma 
encerrada, antes, porém, marcando uma nova reunião a ser realizada no dia 26 
de maio de 2022, às 09:00 horas 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 25 de abril de dois mil e vinte e dois.  

Elias Sarraf Pacheco  
 Presidente 
 

Wanderson Alves Pinheiro                          
1º Secretário 

 
Carlos Diniz Miranda Costa                                    

 2º Secretário                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


