
 
Estado do Pará 
Poder Legislativo 
Câmara Municipal de Melgaço 

 

Av. Senador Lemos s/nº. CNPJ nº 07.335.744/0001-06 
wwww.camarademelgaco.com.br 

CEP nº 68.490-000 

Ata da Reunião Solene de encerramento 
dos trabalhos legislativo do 2º ano da 15ª 
legislatura, em 15 de dezembro de 2022 
 
  

Presidente: Elias Sarraf Pacheco 
1º Secretário: Carlos Diniz Miranda Costa  
2º Secretário: José Nilson Ferreira Rocha 
 
 
Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro 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 solene, sob a presidência do senhor Elias Sarraf Pacheco, tendo como 
secretários os senhores Carlos Diniz Miranda Costa e José Nilson Ferreira Rocha, 
1º e 2º respectivamente e demais senhores José Getulio Viegas de Lima, José 
Antonio Souza Ramos, Joselito Caramês de Melo e José Filho Pereira Correa. 
Estiveram ausentes à Reunião os senhores Wanderson Alves pinheiro, José 
Francisco Viegas Dias, Gil Paulo Nunes Brilhante e Eliabe Rodrigues Lima, 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, franqueando a palavra ao senhor vereador José Nilson Ferreira Rocha, 
que fez suas saudações usuais e depois, agradeceu a Deus pelos 22 anos que está 
como vereador; falou do projeto de lei aprovado na Câmara e que até o presente 
não foi cumprido, acreditando ele que tal projeto não passara nas mãos do 
assessor jurídico do Executivo; agradeceu ao senhor Elias Pacheco, pelo zelo e 
relação com os vereadores; desejou boa sorte e saúde a todos na volta do 
recesso; falou que já pedira a Deus que no dia em que ele não fizesse nada, ele 
poderia tirar seu mandato; falou do hospital Municipal que se encontra falido, 
sem remédios e condições de trabalho; pediu aos demais vereadores que 
procurassem o Prefeito para resolverem esse grave problema; disse que 
atualmente o paciente tem que escolher se sai do hospital para viver ou ir para 
o cemitério. Finalizou falando da formatura de sua filha Helena (medicina), que 
iria acontecer no dia 19 de dezembro em Belém do Pará e desejou um feliz Natal 
e próspero Ano Novo a todos. Em seguida fez uso da palavra o senhor vereador 
Joselito Caramês de Melo, que agradecendo a Deus, falou da gratidão que tinha 
por seus companheiros,; depois falou do uso das máquinas da Prefeitura  por 
terceiros, dizendo que iria entrar com uma representação no Ministério Público; 
parabenizou o vereador José Getulio Viegas de Lima, próximo Presidente da 



 
Estado do Pará 
Poder Legislativo 
Câmara Municipal de Melgaço 

 

Av. Senador Lemos s/nº. CNPJ nº 07.335.744/0001-06 
wwww.camarademelgaco.com.br 

CEP nº 68.490-000 

Casa, lendo em seguida um versículo bíblico e oferecendo a ele (salmo 33,33), 
depois falou: “quero agradecer a todos os colegas com quem compartilhei o 
mandato, ás vezes com divergências, mas defendendo nossos objetivos; 
agradeço também ao Presidente da Câmara Municipal de Melgaço, vereador 
Elias Sarraf Pacheco, que soube conduzir os trabalhos em defesa desta Casa 
durante sua gestão; da mesma forma, ao primeiro secretário Wanderson 
Pinheiro e ao segundo secretário Carlos Diniz e finalmente a toda a Comissão 
executiva e a Mesa Diretora. Quero agradecer aos funcionários da Câmara 
Municipal de Melgaço, que foram pessoas que facilitaram o nosso trabalho 
nesses dois anos de mandato; quero parabenizar meus colegas vereadores. 
Quero, no entanto, parabeniza-los pela luta. Mas quero dizer que esta vida é 
uma roda gigante, onde quem perde hoje, ganha no futuro. A todos e todas, em 
nome do vereador Joselito Caramês de Melo, quero desejar um feliz natal e um 
próspero ano novo”. Em seguida fez uso da palavra o senhor vereador Carlos 
Diniz Miranda Costa, falando de sua gratidão a Deus; parabenizou o vereador 
Elias Pacheco e disse que aprendeu muito com ele nesses dois anos de mandato 
como membro da Mesa Diretora; disse que tinha fé em Deus que todo ia da 
certo; referindo-se a fala do vereador José Nilson, disse que já sofrera na pele o 
descaso do hospital, pois dias atrás fora obrigado a retirar um paciente de lá, 
devido não ter a mínima estrutura para internação; falou da união e aliança 
construída na casa e parabenizou todos os vereadores e funcionários; desejou 
um bom trabalho ao vereador Getulio Viegas, para que ele pudesse continuar as 
atividades do legislativo. Por fim apresentou um requerimento verbal, 
concedendo Título de Cidadão melgacense ao senhor Roberto Queiros Pereira. 
Em seguida a palavra fora franqueada ao senhor vereador José Antonio Souza 
Ramos, que agradeceu a Deus por mais uma oportunidade, o qual, segundo ele, 
escreve as histórias de suas vidas; agradeceu ao vereador Elias Pacheco, por seu 
trabalho realizada na casa, desejando-lhe tudo de bom, muito sucesso e saúde. 
Agradeceu aos secretários e aos demais vereadores, dizendo que se sentia feliz 
pelos 6 anos de união, pois unidos jamais seriam vencidos; desejou um bom 
trabalho na gestão do vereador José Getulio, e brincando disse: “com farofa e 
tudo”. Agradeceu os trabalhos do Dr. Flávio Viegas, José Filho e Ronildo Sales e 
por fim, desejou um feliz natal e um próspero ano novo a todos os presentes. 
Em seguida fez uso da palavra o senhor vereador José Filho Pereira Correa, que 
desejando um bom dia a todos, demonstrou gratidão a todos os presentes 
dizendo que eles estavam sempre somando em prol de melhorias do município; 
agradeceu seus familiares, vereadores funcionários e ao dr. Flavio Viegas, ao 
Waldir, ao Ronildo e José de Lima Nogueira Filho. Por fim agradeceu ao senhor 
Elias Sarraf Pacheco pelo belíssimo trabalho realizada na casa, nos dois anos em 
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que esteve como mandatário e ao Getulinho desejou muita saúde e ajuda divina. 
Finalizando os discursos, fez uso da palavra o senhor vereador Elias Sarraf 
Pacheco, que fez um balanço de seu trabalho realizado à frente do legislativo, 
dizendo que mais uma vez chegavam à conclusão de um ciclo e iniciava-se outro; 
falou das atividades que foram desenvolvida no dia a dia e que ia sai da Mesa, 
para a bancada abaixo, passando o bastão ao vereador José Getulio; agradeceu 
aos seus secretário, Carlos Diniz e Wanderson Pinheiro, por suas lealdades e 
companheirismo em sua gestão, dizendo que não teria sucesso sem a ajuda 
deles; agradeceu a todos os vereadores e comentou sobre a nova Câmara, 
parabenizando-os por lhe ajudarem e concordarem com as melhorias feitas, com 
uma nova estrutura; agradeceu a seus contadores Rodrigo, Flávio Pacheco e 
Jamile e também a sua equipe técnica e jurídica; falou da aprovação do 
Orçamento financeiro para 2023. Depois fez um breve relato sobre sua doença 
– calculo renal -, dizendo que passara vinte dias em Belém se tratando e que iria 
voltar para dar continuidade ao tratamento. Continuando, disse que antes de 
terminar seu mandato iria encaminhar ao Executivo Municipal, todas as 
demandas pendentes; falou da situação do Projeto de Lei aprovado em reunião 
itinerante realizada na Escola Getulio Vargas, no mês de março de 2022, dizendo 
que a Câmara fizera sua parte e que cabia ao Executivo sancionar ou vetar. Por 
fim, agradeceu a todos e falou: “as opiniões as vezes se divergem, mas também 
somam”. A seguir o senhor Presidente declarou encerrada a RO, antes, E para 
contar, lavrei a presente ATA em testemunho da verdade e para que a mesma 
surta os efeitos legais, sendo, depois de aprovada, devidamente assinada. 
Plenário Francisco Mamede, em 15 de dezembro de dois mil e vinte e dois. 

  
Elias Sarraf Pacheco  

 Presidente 
 

Carlos Diniz Miranda Costa 
  1º Secretário                                    

 
José Nilson Ferreira Rocha 

2º Secretário 
 


