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Ata da 9ª Reunião Ordinária, 1º período, 2º 
ano, da 15ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Melgaço, em 26 de abril de 
2022 
  

Presidente: Elias Sarraf Pacheco 
1º Secretário: José Antonio Souza Ramos 
2º Secretário: José Nilson Ferreira Rocha 
 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril 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 José Antonio 
Souza Ramos e José Nilson Ferreira Rocha, 1º e 2º respectivamente e demais 
senhores vereadores: Gil Paulo Nunes Brilhante, José Filho Pereira Correa e  
Joselito Caramês de Melo. Estiveram ausentes a reunião os senhores vereadores 
Eliabe Rodrigues Lima, Carlos Diniz Miranda Costa, Wanderson Alves Pinheiro, 
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 103, 1 a 3. Depois foi 
feita a leitura da Ata anterior, a qual depois de discutida, foi aprovada por todos 
os presentes. Em seguida a reunião foi dirigida ao Pequeno Expediente, para o 
qual constava: Requerimento nº 025/22, de iniciativa do senhor vereador José 
Getulio Viegas de Lima, pedindo a trocar do nome da Escola Municipal Nossa 
Senhora do Carmo, localizada no Rio Laguna, para HENRIQUE CORREA NETO; 
Requerimento nº 26/2022, de iniciativa do vereador Joselito Caramês de Melo, 
pedindo para que fosse feito um trabalho na rua Orlando Amaral, que se 
encontrava totalmente intrafegável; Requerimento nº 27/2022, de iniciativa do 
vereador Joselito Caramês de Melo, pedindo para que fosse feito um trabalho 
de recuperação da estrada Melgaço-Jangui, devido à situação em que ela se 
encontrava, dificultando a ida e vinda dos agricultores; Requerimento nº 
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28/2022, de iniciativa do vereador José Filho Pereira Correa, pedindo a 
construção de um prédio para a Escola Municipal Floriano Pinto Gonçalves, na 
vila Paricatuba, Melgaço-Pá, com 08 (oito) salas, secretaria, banheiro e sala para 
professores.; Requerimento nº 29/2022, de iniciativa do vereador José Filho 
Pereira Correa, pedindo a reforma no sistema de rede de água encanada de 
nossa cidade; Requerimento nº 30/2022, de iniciativa do vereador José Nilson 
Ferreira Rocha, pedindo a construção de quiosques na Praça da Matriz, 
denominada São Miguel Arcanjo; Requerimento nº 31/2022, de iniciativa do 
vereador Gil Paulo Nunes Brilhante, pedindo a construção de um prédio para a 
Escola Municipal Santos Dumont, no rio Junã, Melgaço-Pá, com 03 (três) salas de 
aulas, um refeitório, 03 (três) banheiro, sendo um para alunos especiais e uma 
Secretaria e Requerimento nº 32/2022, de iniciativa do vereador Gil Paulo 
Nunes Brilhante, pedindo a construção de um prédio todo em alvenaria para a 
Escola Municipal Tiradentes no rio Irajuba, Melgaço-Pá, com 06 (seis) salas de 
aula, uma Secretaria, 03 (três) banheiros, sendo que um dever para alunos 
especiais e um refeitório. Encerrada a parte, passou-se ao Grande Expediente, 
sendo franqueada a palavra ao senhor vereador Gil Paulo Nunes Brilhante, que 
desejou um bom dia a todos os presentes e agradeceu a Deus por mais uma 
oportunidade que lhe fora concedida; disse ser um motivo de alegria estar 
participando de mais uma reunião; agradeceu aos senhores Tika Viegas, Prefeito 
Municipal, Eder Vaz, secretário de Educação e Eli Paulo, secretário de Saúde, pela 
ajuda em atender seus requerimentos aprovados em 2021, pela Câmara, todos 
em favor do povo, segundo ele; falou que foram entregues a população a Escola 
PAULO AFONSO NASCIMENTO BRILHANTE, no Rio Croari e o Posto de Saúde 
BENEDITO MACEDO, também no rio Croari. Finalizou dizendo que tudo o que 
fizera fora em favor do povo. Em seguida fez uso da palavra o senhor Elias Sarraf 
Pacheco, Presidente da Câmara Municipal, que depois de passar seu cargo ao 1º 
Secretario, desejou um bom dia a todos os vereadores; agradeceu a Deus por 
mais uma oportunidade em poder compartilhar com seus pares; disse que a 
alegria era imensa em poder externar momentos como aqueles; falou das 
reuniões itinerantes que a Câmara melgacense estava realizando, dizendo que 
sempre fora projeto dele fazer esse tipo de trabalho e que iriam reunir em todos 
os setores da zona urbana e depois iriam dar continuidade das reuniões na zona 
rural, visitando as comunidades ribeirinhas; convidou todos os presente a 
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participarem no dia 27 do corrente mês, da reunião ordinária que seria realizada 
no ginásio de esporte da Escola Municipal Getulio Vargas, quando na 
oportunidades estariam votando projetos importantes como; Requerimento 
com demandas para a escola em questão; projeto de gratificação para os 
diretores, vice-diretores e técnicos da educação. por isso convidou toda a 
comunidade escolar daquela escola; convidou através do face book, os senhores 
Tika Viegas, Prefeito Municipal de Melgaço, o senhor Eder Vaz, Secretário 
Municipal de Educação, a se fazerem presentes à reunião que seria em prol da 
Educação melgacense. Encerrada a parte, a reunião passou a Ordem do Dia e 
nela foram discutido, votados e aprovados os Requerimentos de nºs 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31 e 32/2022, acima. 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 27 de abril de 2022, às 09:hs da manhã, 
no Ginásio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Getulio Vargas. Foi 
lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada pelo Plenário, será assinada 
pelos membros da Mesa. Plenário Francisco Mamede, em 26 de abril de dois mil 
e vinte e dois.  

 
Elias Sarraf Pacheco  

 Presidente 
 

José Antonio Souza Ramos                  
1º Secretário                             

 
José Nilson Ferreira Rocha 

2º Secretário 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


