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Ata da 17ª Reunião Ordinária, 1º período, 
2º ano, da 15ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Melgaço, em 21 de junho de 
2022 
  

Presidente: Wanderson Alves Pinheiro 
1º Secretário: Carlos Diniz Miranda Costa 
2º Secretário: José Nilson Ferreira Rocha 
 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho 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 
Wanderson Alves Pinheiro, tendo como secretários os senhores vereadores 
Carlos Diniz Miranda Costa e José Nilson Ferreira Rocha, 1º e 2º 
respectivamente e demais senhores vereadores: José Francisco Viegas Dias, 
José Filho Pereira Correa, José Getulio Viegas de Lima e Eliabe Rodrigues Lima. 
Estiveram ausentes a reunião os senhores vereadores Gil Paulo Nunes Brilhante, 
Elias Sarraf Pacheco, Joselito Carames de Melo e José Antonio Souza Ramos, 
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 Eliabe Rodrigues Lima, que leu: Salmo 
23 (O Senhor é meu Pastor e nada me faltará). Depois, a pedido do senhor Carlos 
Diniz Miranda Costa, a leitura da Ata anterior fora dispensada. Em seguida a 
reunião foi dirigida ao Pequeno Expediente, para o qual constava:  
Requerimento nº 39/2022, de iniciativa do Vereador Carlos Diniz Miranda 
Costa, pedindo a construção de um ponto de mototáxi na entrada do trapiche; 
projeto de Lei nº 009/2021, vindo do Poder Executivo, autorizando o chefe do 
Poder executivo, a transferir, por doação, um terreno urbano, a Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus Mãe, para a construção de um centro Humanitário, com 
finalidade social e religiosa e dá outras providência. Tendo sido feito, pelo líder 
do governo, pedido de licença de dispensa de interstício para o mesmo, o que 
foi aceito pela plenária; ofício circular nº 04/2022/GCCC/TCM-PA; pedido de 
licença dos senhores vereadores Joselito Caramês de Melo, Gil Paulo Nunes 
Brilhante e José Antonio Souza Ramos; portaria presidencial nº 23/2022, 
passando o exercício de seu cargo ao senhor Wanderson Alves Pinheiro, 
vereador e 1º Secretário da Mesa diretora desta Câmara Municipal de Melgaço, 
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devido o mesmo ter que viajar a Belém do Pará, junto ao TCM-Pá, para participar 
da entrega dos Relatórios Técnicos do Projeto “Fortalecimento da Educação dos 
Municípios do Pará”, aos gestores de Prefeituras e Câmaras dos 17 municípios da 
região do Marajó, no dia 21 de junho de 2022; convite vindo do TCM-Pá, 
convidando os vereadores para a entrega dos relatórios técnicos do Projeto 
“Fortalecimento da Educação dos Municípios do Pará”, aos gestores de 
Prefeituras e Câmaras dos 17 municípios da região do Marajó e abaixo-assinados 
vindo dos moradores e trabalhadores da estrada Melgaço-Jangui. Encerrada a 
parte, passou-se ao Grande Expediente, sendo franqueada a palavra aos 
senhores vereadores, porém, não sendo usada. Encerrada a parte, a reunião 
passou a Ordem do Dia e nela foi discutido, votado e aprovado o Requerimento 
nº 39/2022. Foi também discutido e votado o projeto nº 009/2022, acima, sendo 
aprovado por unanimidade. Em seguida, antes do término da presente, o senhor 
vereador José Nilson Ferreira Rocha, pediu à Mesa Diretora que designasse a 
Comissão de Obras, Transportes, Sistema Viário, Serviços Públicos, Uso e 
Ocupação do Solo, Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, para acompanhar todo 
o processo em relação ao baixo assinado acima. E ao encerrar a presente 
reunião, o senhor Presidente prometeu conversar com o Presidente titular a 
respeito do pedido do vereador. A seguir, como nada mais constasse, o senhor 
Presidente declarou a mesma encerrada, antes, porém, marcando uma nova 
reunião a ser realizada no dia 22 de junho 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 21 de junho de dois 
mil e vinte e dois.  

Wanderson Alves Pinheiro 
 Presidente 
 

Carlos Diniz Miranda Costa                          
1º Secretário 

 

José Nilson Ferreira Rocha                                    
 2º Secretário                             

 


