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Ata Solene de Posse dos senhores Prefeito e 
Vice-Prefeito do Município de Melgaço, para 
a 14ª Legislatura que se inicia em 1º de 
janeiro de 2017 e termina em 31 de 
dezembro de 2020. 
 

Ao 1º (primeiro) dia do mês de janeiro do ano dois mil e 
dezessete (2017), às 11:00 horas da manhã, no Ginásio de Esporte Raimundo 
Nonato Vasconcelos Farias, situado a Rua Marechal Rondon, s/n, na cidade de 
Melgaço-Pá, reuniu-se em caráter solene, a Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Melgaço, sob a Presidência do senhor Vereador José Francisco 
Viegas Dias, tendo como secretários os senhores Vereadores Elias Sarraf 
Pacheco e Gil Paulo Nunes Brilhante, 1º e 2º respectivamente. Estavam 
presentes também a reunião os senhores Vereadores Carlos Diniz Miranda 
Costa, João Paulo Ribeiro Wanzeler, José Antonio Souza Ramos, José Getulio 
Viegas de Lima, José Nilson Ferreira Rocha, Raimundo de Jesus Pereira de 
Lima,Luis Wagner Fernandes Ferreira e Alzimar Gomes Alves, além de 
autoridades presentes ou representadas, convidados especiais e mais a 
presença em massa do povo. A finalidade da mesma era dar posse aos 
senhores Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Melgaço, eleitos nas eleições 
municipais realizada no dia 02 de outubro de 2016. Na abertura dos trabalhos 
foi feita a leitura de um trecho bíblico pelo senhor Aldolino Vasconcelos Farias 
–Leitura no Livro de Samuel – O senhor Presidente dando inicio a cerimônia e 
cumprindo o que determina o artigo 60 da Lei Orgânica de Melgaço, convidou 
os senhores José Delcicley Pacheco Viegas e José Aldrin de Souza, Prefeito e 
Vice-Prefeito respectivamente, a adentrarem no recinto do Ginásio de Esporte 
Raimundo Nonato Vasconcelos Farias e diante da Mesa, apresentassem a 
documentação necessária para tomarem posse – Diplomas e Declaração de 
Bens – e prestassem compromisso através de juramento, a fim de serem 
empossados em seus respectivos cargos. Feito isto, o senhor Presidente pediu 
a atenção de todos para que fosse iniciada a cerimônia de posse. Depois os 
senhores José Delcicley Pacheco Viegas e José Aldrin de Souza proferiram o 
seguinte juramento: “Prometo manter, defender e cumprir as Constituições do 
Brasil, do Pará e a Lei Orgânica do Município de Melgaço, observar as demais 
lei e desempenhar com honra, lealdade e probidade as minhas funções”. Em 
seguida os mesmos um após outro, disseram: “assim eu prometo”. Após o 
acontecido o senhor Presidente declarou-os EMPOSSADOS nos cargos de 
Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Melgaço, para a 14ª Legislatura 
2017/2020, o que foi aplaudido de pé por todos os presentes. Depois foram 
entregues as faixas aos senhores José Delcicley – Dulcirema Sarraf Pacheco – e 
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José Aldrin de Souza – Ana Kelle Amorim. Em seguida o senhor Presidente 
franqueou a palavra ao senhor Vice-Prefeito de Melgaço, José Aldrin de Souza 
que Saudou os senhores Vereadores, Prefeito e mais as autoridades presentes 
ou representadas, além do povo; disse se sentir muito feliz e agradeceu a Deus 
pela oportunidade que lhe concedera; falou de sua família e das famílias 
melgacense e disse que era um sonho antigo poder tomar parte num governo, 
como Vice-Prefeito e que iria lutar com compromisso por Melgaço; disse que 
podiam fazer o melhor, apesar da crise, poderiam e tinham a obrigação de 
serem os melhores, pois segundo ele, a fórmula era simples e fácil: era só 
aplicar o dinheiro do povo para o povo; falou do grande desafio que iria ter na 
saúde e que iria fazer muitas mudanças para que ela melhorasse; focar no 
trabalho era a meta a seguir; chegou à vez do povo; pediu ajuda de todos para 
que pudessem fazer um bom governo; por fim disse: “Tika Viegas não tenha 
medo, Deus estar conosco e tudo vai dá certo”. Depois a palavra foi dirigida ao 
senhor José Delcicley Pacheco Viegas, Prefeito Municipal do Município de 
Melgaço, que antes de iniciar sua fala, pediu ao Pastor Batista para fazer uma 
oração e depois pediu ao Cantor Willian Nascimento, que cantasse um hino 
que fora tema da campanha; depois agradeceu a Deus pela vitória alcançada e 
disse que para “aqueles que disseram que o "muleque" não chegava”, estava ai 
a resposta; pediu para sua Genitora e sua esposa que se aproximassem e 
ficassem perto dele; falou dos grandes desafios que iriam ter pela frente em 
todos os setores, principalmente na Educação e Saúde, mas que para isso ia 
contar com a sabedoria para nunca desistir; dedicou a faixa de Prefeito a seu 
Pai, Zequinha Viegas, que onde ele estivesse, estaria vendo e torcendo por ele; 
disse que a partir daquele momento ele teria de cuidar de uma família com 
mais de 26 mil pessoas; agradeceu a cada eleitor por terem depositado e 
acreditado nele; falou que Melgaço era uma terra querida e generosa e que iria 
fazer de tudo para que ela continuasse sendo motivo de orgulho para os 
melgacense; disse que acabou a campanha e acabaram-se as cores, vermelho, 
azul, amarela, verde, branco. Que agora só existia uma cor, a cor da esperança 
– brincou que ele iria continuar com o amarelo por causa do PSDB -; agradeceu 
aos mestre de cerimônia pelo bom trabalho; agradeceu as lideranças, ao José 
Aldrin, aos pastores, Padres e aos seus 52 militantes, nos quais 06 se elegeram 
vereadores; falou que seu governo iria ser pautado na ética, moral e respeito e 
principalmente muita fé em Deus, pois ele iria sempre se lembrar do dito 
popular “o povo coloca, o povo tira”; disse que a cidade não era só dele e sim 
de todos e pediu que cada um lutasse por dias melhores; disse que iria lutar 
para acabar com a corrupção e que tinha certeza de que seria 04 anos de 
muitas benções para todos, pois iria trabalhar com o governo do Estado e 
governo Federal; iria melhorar a cultura, iria cuidar das crianças, as quais 
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seriam os políticos do futuro, Vereadores, Prefeito e etc... Falou que iria estar 
de braços abertos para receber o povo; prometeu pagar o funcionalismo em 
dia. Terminou com a leitura do salmo 125, 1º.A seguir foi mandado lavrar este 
termo de posse que depois de lido pelo senhor Elias Sarraf Pacheco, 1º 
Secretário, foi assinado por todos os membros da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Melgaço. Plenário Francisco Mamede, em 01 de janeiro de dois 
mil e dezessete. 
 
José Francisco Viegas Dias–Presidente 
 
Elias Sarraf Pacheco–1º Secretário 
 
Gil Paulo Nunes Brilhante–2º Secretário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


