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PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA  
NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022 

 
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 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. 
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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.  

 
 

 

ELIAS SARRAF PACHECO 

Presidente da Câmara Municipal de Melgaço 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


