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Ata da 10ª Reunião Ordinária, 1º período, 
2º ano, da 15ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Melgaço, em 27 de abril de 
2022 
  

Presidente: Elias Sarraf Pacheco 
1º Secretário: Wanderson Alves Pinheiro 
2º Secretário: José Nilson Ferreira Rocha 
 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril do ano de dois mil e 
vinte e dois (2022), às 09:00 horas da manhã, no Ginásio de esporte da escola 
Municipal Getulio Vargas, situado a rua 7 de setembro, s/nº, 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 José Nilson Ferreira Rocha, 
1º e 2º respectivamente e demais senhores vereadores: Gil Paulo Nunes 
Brilhante, José Filho Pereira Correa, José Antonio Souza Ramos e Joselito 
Caramês de Melo. Estiveram ausentes a reunião os senhores vereadores Eliabe 
Rodrigues Lima, Carlos Diniz Miranda Costa, José Getulio Viegas de Lima e José 
Francisco Viegas Dias, 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 José Nilson 
Ferreira Rocha 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 100, 1 a 5. Depois o senhor Presidente 
comunicou ao Plenário a dispensa da leitura da Ata anterior. Em seguida a 
reunião foi dirigida ao Pequeno Expediente, para o qual constava: Projeto de Lei 
nº 019/2022, vindo do executivo municipal, o qual disponha sobre a Modificação 
e Inclusão de Cargos, Funções e Gratificações no Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários da Educação do Município de Melgaço, dando outras providências, 
para o qual foi feito pedido de licença de dispensa de interstício, pelo senhor 
vereador José Nilson Ferreira Rocha, sendo aceito pelo Plenário; Requerimento 
nº 33/22, de iniciativa de todos os senhores vereadores, pedindo as seguintes 
reivindicatórias nas estruturas operacionais da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Getulio Vargas, as foram são: I. Conclusão da reforma da Escola, 
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com inclusão de urbanização dos espaços ociosos, rampas nas salas que 
atendem cadeirantes e reforma no telhado na sala de reforço e aquisição de 
ventiladores para o refeitório; II. Revitalização da sala dos professores, através 
da compra de equipamentos como computadores, tv, impressora, data show e 
expansão do sinal de internet; III. Valorização do corpo técnico e gestores; IV. 
Construção do muro de trás da escola; V. A contratação imediata de uma equipe 
multidisciplinar, composta de Psicóloga, psicopedagogo e nutricionista; VI. 
Criação e implantação de um fundo rotativo – financeiro; VII. Construção de um 
laboratório de informática equipado com computadores e acesso à internet. VIII. 
Criação de uma biblioteca ou sala de leitura e IX. A contratação de um zelador 
para a quadra de esporte Carlos Taveira, além de uma revitalização da mesma. 
Encerrada a parte, passou-se ao Grande Expediente, sendo franqueada a palavra 
ao senhor vereador José Antonio Souza Ramos, que desejou um bom dia a todos 
os presentes e em especial aos profissionais da educação daquela escola; disse 
que aquele dia era muito especial para a categoria que estava sendo prestigiada; 
falou da sua gratidão a Deus por fazer parte da Câmara Municipal, que por sinal, 
a cada dia vinha fazendo o melhor em prol de todos. Em seguida a palavra fora 
dirigida ao senhor vereador José Filho Pereira Correa, que desejou um bom dia 
a todos e agradeceu a Deus por mais aquela oportunidade. Disse que estava feliz 
em poder somar juntamente com os professores; agradeceu a direção da Casa 
em levar o legislativo ao encontro da sociedade; agradeceu ao padre Glauciney, 
ao Pastor Jônias, ao senhor Eder Vaz, a todas as lideranças e ao Executivo 
Municipal, na pessoa do senhor Tika Viegas. Finalizou desejando um bom dia a 
todos. A seguir usou a palavra o senhor vereador Joselito Caramês de Melo, que 
agradeceu a Deus por esta fazendo parte da reunião; agradeceu ao senhor Eder 
Vaz e falou da sua gratidão a Deus por esta fazendo parte da família Getulio 
Vargas naquele momento; disse que os vereadores estavam trabalhando em 
busca de melhorias buscando as dificuldades e levando ao Prefeito para serem 
resolvidas; parabenizou ao senhor Elias Pacheco pelo trabalho que vinha 
realizando a frente do legislativo melgacense; falou da ausência do povo nas 
reuniões da Câmara e que muitos deles falavam que o vereador não fazia nada. 
Segundo ele, se fossem nas reuniões, saberiam das existências de requerimentos 
e todo o trabalho do vereador em prol do povo. Findo sua fala, disse: “tenho um 
carinho especiais pelo povo melgacense”. Em seguida a palavra fora dirigida ao 
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senhor vereador Gil Paulo Nunes Brilhante, que desejando um bom dia a todos, 
agradeceu a Deus pelo momento; agradeceu ao senhor Eder Vaz, pelo 
compromisso que tinha com a educação melgacense, dizendo que estava muito 
alegre; falou que a Câmara nunca trabalhou contra o povo, pelo contrário, tudo 
o que beneficiava ao povo, ela sempre votava a favor; disse que nas reuniões 
eles apresentavam mais de 10 requerimentos em prol da sociedade. Falou sobre 
o Projeto que seria aprovado naquela reunião, sobre a gratificações aos 
profissionais da educação. Pediu ao senhor secretário que verificasse alguns 
professores da zona rural que não estavam cumprindo com seus deveres, 
criando com isso, uma situação já verificada por ele, de muitas crianças que não 
sabem ler nem escrever, por isso pediu que esses profissionais fossem cobrados. 
Disse que não passava a mão na cabeça de ninguém, pois falou que as 
dificuldades de os alunos chegarem nas escolas eram muito grandes e quando 
chegavam lá, além de não ter merenda, ainda não encontram os professores. 
Finalizou pedindo ao líder do governo que levasse ao conhecimento de Gestor 
Municipal, os problemas citados por ele. Em seguida a palavra foi destinada ao 
senhor vereador José Nilson Ferreira Rocha, que depois dos cumprimentos 
usuais, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade; agradeceu e parabenizou 
o senhor Elias Pacheco, Presidente da Câmara pela boa condução da casa; falou 
da importância do projeto que seria votado e dos seus vinte anos e seis meses 
de vereador de Melgaço, dizendo que dormia sossegado; parabenizou o Prefeito 
Municipal Tika Viegas e o secretário Municipal de Educação Eder Vaz, pela 
correção do salário dos professores, segundo ele, um erro histórico de muitos e 
muitos anos que seria corrigido, pois os profissionais da educação já estavam 
desmotivados; desejou melhores dias a escola Getulio Vargas, com uma nova 
estrutura, pois o mesmo tinha muita história e que muitos alunos de ontem, hoje 
já eram professores; disse que ainda lhe restava dois anos de vereança e que iria 
lutar por uma melhor educação no Município de Melgaço, com novas escolas, 
novas creches, uma nova Getulio Vargas e finalizou falando da grande 
defasagem de mais de 300% dos profissionais da saúde. A seguir a palavra fora 
franqueada ao senhor vereador Wanderson Alves Pinheiro, que desejou um 
bom dia a todos os presentes e em nome de sua genitora, Wanderleia Alves 
Pinheiro, saudou todos os professores da escola; comentou sobre o projeto de 
Lei nº 019/22, que seria aprovado; agradeceu ao secretário de Educação, senhor 
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Eder Vaz e ao Prefeito Tika Viegas pelo trabalho desenvolvido na educação de 
Melgaço; disse que até aquela data ele não tinha do que reclamar; convidou os 
professores a irem à Câmara, nos dias de reuniões. Finalizou dizendo que a 
Câmara iria analisar o projeto da Guarda que se encontrava em tramitação na 
casa. Em seguida o senhor Presidente passou a direção dos trabalhos a seu 
substituto legal e este lhe franqueou a palavra. A segui ele saudou a todos os 
presentes e falou de sua alegria e satisfação em poder participar daquela reunião 
e em poder compartilhar com todos, aquele momento honrado e cheio de 
gratidões; falou que a Câmara abraçava as causas daquela escola e estava 
empenhada em buscar em todas as secretarias do município, melhorias para a 
Getulio Vargas; agradeceu o senhor Prefeito TIKA Viegas e o secretário Eder Vaz, 
pelo comprometimento com a educação de Melgaço; falou sobre o projeto que 
iria ser colocado em discussão e votação e que ouviria as pessoas interessadas; 
comentou sobre o ano passado em que, devido a pandemia, a Câmara reunia 
escondida, sem a presença de ninguém, tirando o direito da Comunidade em 
saber o que ela estava fazendo em prol do povo; falou da sua ideia em 2022, em 
reunir de forma itinerante em todos os setores do Município, levando ao 
conhecimento do povo, o trabalho dos vereadores da Câmara Municipal de 
Melgaço, pois os vereadores, segundo ele, deveria prestar serviço ao povo 
melgacense; depois fez a leitura da portaria 18/2022, pela qual fora transferida 
a sede do Poder Legislativo, para a escola Getulio Vargas. Disse que ficou feliz 
com a leitura do histórico da escola, em que dizia que ele já fizera parte como 
Professor, dizendo: “hoje estou vereador, mais sou professor eternamente”. 
Falou do trabalho do vereador que muitas vezes pega um rabeta e vai em direção 
as escolas da zona rural, fiscalizando-as, vendo as necessidades de cada uma 
delas e isso, vai além de seus esforços físicos e mentais. Lembrou que 
atualmente Melgaço tem mais de cinquenta escolas e que por isso os que 
ocupam cargos de chefia tem que ser valorizados, pois os mesmos já estavam 
sem vontade de trabalhar e a obrigação de valoriza-los era urgente, pois 
ninguém queria assumir cargos de chefia nas escolas, entregando-os à Secretaria 
Municipal de Educação; disse que todos tem que abraçar a causa com 
comprometimento e responsabilidade pela melhora da educação, empenhando-
se em 100%, 200% ou 400%, pois o IDH de Melgaço estava em jogo e precisavam 
melhorar a vida financeira de cada um. Agradeceu ao Prefeito TIKA VIEGAS, ao 
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secretário Eder Vaz, pelos computadores que chegaram na escola a poucos 
minutos – brincando que já surtira efeito a presente deles na escola –; depois 
leu o ofício da Câmara enviado à escola Getulio Vargas, onde comunicava a 
realização daquela reunião e disse sem aquilo nada poderia ser realizado. 
Encerrando, falou de sua alegria e satisfação em votar o projeto em questão, 
pois a defasagem era gritante; citou o senhor Aldolino Farias que era uns do que 
levantava a bandeira da educação em Melgaço. Agradeceu a todos pela 
recepção. Encerrada a parte, a reunião passou a Ordem do Dia e nela foram 
discutido, votado e aprovado o Requerimento de nº 33/2022, acima. Também 
foi discutido e aprovado o Projeto de Lei nº 019/2022. A seguir, como nada mais 
constasse, o senhor Presidente declarou a mesma encerrada, antes, porém, 
marcando uma nova reunião a ser realizada no dia 28 de abril 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 27 de abril de dois mil e vinte e dois.  

 
Elias Sarraf Pacheco  

 Presidente 
 

Wanderson Alves Pinheiro                  
1º Secretário                             

 
José Nilson Ferreira Rocha 

2º Secretário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


