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Ata Solene de Posse dos senhores Vereadores da 
Câmara Municipal 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 09:00 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, os novos Vereadores eleitos nas 
eleições municipais realizada no dia 02 de outubro de 2016, para a 14ª 
legislatura da Câmara Municipal de Melgaço, sob a Presidência do senhor 
Vereador Francisco Eraldo de Souza, tendo como secretários os senhores 
Vereadores José Nilson Ferreiras Rocha e Ivaldo Lacerda Leão, 1º e 2º 
respectivamente e demais senhores Vereadores: Alzimar Alves Gomes, Carlos 
Diniz Miranda Costa, Elias Sarraf Pacheco, Gil Paulo Nunes Brilhante, João 
Paulo Ribeiro Wanzeler,José Antonio Souza Ramos, José Francisco Viegas 
Dias,  José Getulio Viegas de Lima, Luis Wagner Fernandes Ferreira e 
Raimundo de Jesus Pereira de Lima.Ao iniciar-se a sessão, foram lidos a 
Portaria nº 032/2016 e o Edital de Convocação. Em seguida os senhores 
Vereadores foram convidados a tomarem seus lugares. Depois feita a leitura de 
um trecho bíblico pelo senhor Jônias Guedes (Romanos 13) e logo após, o 
senhor Presidente, invocando as bênçãos Divinas, declarou aberto os trabalhos 
da presente reunião, convidando os senhores Vereadores a apresentarem à 
Mesa, seus Diplomas e Declaração de Bens. Feito isto, iniciou-se a cerimônia de 
juramento de posse, sendo proferido o seguinte: “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”. Feito isto, os senhores vereadores, um depois 
de outro, em ordem alfabética, ficando de pés, disseram: assim eu prometo. A 
seguir o senhor Presidente declarou-os empossados. Em seguida a palavra foi 
franqueada aos recém-empossados. Fez uso da mesma o senhor Francisco 
Eraldo de Souza, que depois de saudar a todos os presentes, fez um breve 
resumo de sua administração como ex-presidente da Casa, demonstrando sua 
alegria, satisfação e contentamento; disse que estava saindo da Câmara mais ia 
continuar trabalhando pelo Município em outro setor; disse que o novo 
governo iria fazer um Melgaço mais solidário, mas diferente e isso seria preciso 
o esforço de todos. Depois usou a palavra o senhor Vereador Carlos Diniz 
Miranda Costa, fazendo saudações a todos os presentes; agradeceu a Deus 
pela oportunidade alcançada e a todos que confiaram nele; disse que estava 
muito feliz em fazer parte da nova Câmara e iria honrar este cargo. Em seguida 
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usou a palavra o senhor Gil Paulo Nunes Barbosa, saldando a todos os 
presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade concedida a ele; pediu ajuda 
de todos para fiscalizarem, pois segundo ele, se não fizerem uma fiscalização 
quem sofreria era o povo; agradeceu sua família, os vereadores eleitos e disse 
que gostava muito dos rios: Junã, Iraju, Jangui, Campinas, por isso iria lutar por 
uma boa qualidade de Merenda escolar. Finalizou dizendo que iria dá tudo 
certo. Depois o senhor Vereador João Paulo Ribeiro Wanzeler fez uso da 
mesma, saudando todas as mulheres em nome de sua mãe; em nome do seu 
tio Itamar Vasconcelos, saudou todos os homens; falou de sua alegria, 
momento único e do desafio que seria grande, pois precisavam focar mas no 
humanismo; disse que confiava no Prefeito José Delcicley Pacheco Viegas, o 
qual iria mostrar para as cidades vizinhas, o crescimento do Município de 
Melgaço; disse que o patrimônio de todo político é o povo; comentou que o 
Município de Melgaço já tivera o pior IDH, do Brasil; pediu aos secretários que 
fizessem funcionar suas secretaria. Terminando, falou da falta de pagamento 
dos funcionários que o ex-prefeito não pagou. Em seguida a palavra foi 
franqueada ao senhor Vereador José Antonio Souza Ramos, que depois de 
fazer as saudações a todos agradeceu a Deus pela oportunidade alcançada e 
também aos seus eleitores que votaram nele, confiando um honroso mandato; 
agradeceu sua família pelo apoio; terminou dizendo: “Deus abençoe a todos”. 
Em seguida usou a palavra o senhor Vereador Luis Wagner Fernandes Ferreira, 
que desejou um bom dia a todos, dizendo: “pra mim é motivo de muita alegria 
de está aqui hoje, sendo empossado como Vereador da minha Cidade. Quero 
agradecer primeiramente a Deus, minha família e amigos que acreditaram em 
mim e me deram essa oportunidade. Quero desejar a todos um feliz ano novo. 
Muito obrigado”. Depois a palavra foi franqueada ao senhor Vereador Alzimar 
Gomes Alves, que agradeceu a Deus, sua família em especial sua filha, pessoas 
maravilhosas que lhe proporcionam essa oportunidade. Em seguida fez uso da 
palavra o senhor Raimundo de Jesus Pereira de Lima, que agradeceu a Deus e 
sua família; disse que chegou a pensar em desistir, mas sua família lhe ajudou a 
continua na luta; agradeceu os 400 votos que tivera no Laguna, Cacuajó, 
Tajapuruzinho e Melgaço; disse que nunca pensou em ser vereador, por isso 
iria honrar esse papel que lhe fora confiado; disse que não era melgacense, 
mas que iria lutar por melhoras; agradeceu ao Prefeito, Vice-Prefeito e 
Vereadores eleitos e recém-empossados; desejou um feliz ano de 2017, 
pedindo a proteção de Deus a todos. Em seguida fez uso da palavra o senhor 
Vereador José Nilson Ferreira Rocha, que falou: “hoje é mais um dia especial e 
histórico em minha vida, pela quinta vez consecutiva sou empossado ao cargo 
de Vereador para compor a Câmara Municipal de Melgaço, um feito que 
somente uma pessoa além de mim conseguiu na história politica do Município 
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de Melgaço, porém, esse feito não consegui sozinho, outros atores são 
responsáveis para o nosso sucesso, por isso gostaria de lembrá-los como forma 
de gratidão e agradecimentos nesse momento, inicialmente quero agradecer: À 
Deus: Senhor, sem a Tua Luz e Sabedoria essa longa e vitoriosa carreira política 
não seria possível, quia-nos Senhor sempre no caminho da justiça social, da 
ética, da moralidade, da honestidade, da sabedoria, da humanidade e, 
principalmente do respeito e amor ao próximo. Por isso queria te dizer Senhor: 
Muito Obrigado!!! Aos meus pais: Manoel Ferreira da Silva e Ana Ferreira 
Rocha. De vocês recebi o dom mais precioso do universo: a Vida. Já por isso 
seria infinitamente grato, mas vocês não se contentaram em presentear seus 
filhos somente a vida, nos ensinaram também valores como amor, carinho, 
respeito, dedicação, isso me fez um homem responsável, consciente e 
principalmente vencedor na vida, à vocês, meu Muito Obrigado!!! Aos meus 
filhos(as) Helena, Heloisa, Helber e Lucas, por suportar os momentos de 
saudade, pela minha ausência. A minha esposa Lenice, sobre compreender a 
minha ausência e se dispôs a me ajudar na conquista de mais uma batalha, a 
você, muitíssimo obrigado. A Santana, minha ex-mulher, dessa carreira politica 
vitoriosa você também faz parte. A todos os meus irmãos, principalmente, 
Manoel Ferreira Filho (Capivara), Antonia, Madalena, Odivaldo, Benedito, 
Doval, todas essas pessoas acima citadas, estiveram juntas nessa batalha, 
foram companheiros e incentivadores nos momentos difíceis, quantas vezes 
motivado por minha fragilidade humana tive a intenção de parar e desistir, mas 
vocês me fizeram acreditar que seria possível chegarmos a mais uma vitória. 
Gostaria de agradecer também aos demais familiares (primos, sobrinhos, 
cunhados, tios) que confiaram na minha capacidade de poder legislar por mais 
quatro anos na Câmara de Melgaço. E finalmente, agradecer aos meus 424 
eleitores – da cidade e todos os rios de nosso município – que depositaram seu 
voto de confiança, tenham a certeza que vocês não serão decepcionados, sou 
imensamente grato pela confiança a mim depositada, muito obrigado a todos 
os meus eleitores. Todos nós que tomamos posse nesse momento, temos a 
mais alta responsabilidade de conduzir esse município com decência e respeito 
para com o povo durante esses vindouros quatros anos, vivemos em município 
que além de pobre, existem todos os problemas sociais de uma cidade grande, 
como falta de saneamento básico, desemprego, baixos índices de rendimento 
escolar, limitações de recursos e serviços na saúde, falta de segurança, 
principalmente na zona rural do município, mazelas sociais como drogas, 
prostituições, além de outros. Problemas esses que precisam de soluções em 
curto prazo para que o povo possa viver de forma digna. Gostaria de agradecer 
ao companheiro Zé Viegas, por tudo que você tem feito por mim, sabes da 
minha capacidade e do meu caráter, tudo que conseguir na minha vida foi com 
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muita luta e respeito com o meu próximo, nunca atropelei ninguém para me dá 
bem e o resultado disso são cinco mandatos consecutivos. Quero desejar êxito 
a todos os novos Vereadores, que vocês possam zelar pelos seus mandatos, 
para que tenham vidas longas na politica. A tarefa do Vereador é identificar as 
necessidades locais e utilizar os diferentes instrumentos postos à sua 
disposição para dar publicidade e concretude a essas necessidades, por meio 
de propostas legislativas e de fiscalização do Poder Executivo, levando sempre 
em consideração o povo como prioridade ao elaborar, analisar e votar projetos 
de leis na Câmara Municipal. “O Poder Legislativo é a mais legitima expressão 
do Estado de Direito”, por isso quero pedir ao novo Presidente que conduza 
essa Casa de Leis, com muito respeito e dignidade para com os senhores 
Vereadores, mas essencialmente atendendo os anseios do Povo de Melgaço. 
Senhor Prefeito, a gestão do município para ter êxito depende da união entre 
os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, quando um desses se isola, a 
estrutura administrativa do Município começa a perder força e os serviços 
essenciais ao bem estar da população também se limitam, causando 
transtornos aos nossos munícipes. Gostaria de desejar êxito a todos os nossos 
Secretários, que vocês possam exercer suas funções como verdadeiros 
servidores do povo, infelizmente nos últimos tempos, alguns de nossos 
secretários municipais, se intitularam verdadeiro donos das secretarias e 
usavam a expressão “Na minha secretaria”. Porém meus amigos as secretarias 
são para prestar serviços essenciais a população e não é patrimônio do 
Prefeito, dos Vereadores e muito menos dos secretários. Peço atenção especial 
aos secretários de Educação, Saúde, Assistência Social e Obras. Quero dizer ao 
Prefeito que sempre orientei, mas também cobrei dos Prefeitos para que a Lei 
fosse cumprida nos momentos necessários, acho que o melhor amigo não é 
aquele que te induz ao erro para tirar proveito da situação e sim aquele que te 
cobra para que futuramente você possa ter sucesso. Coloco-me publicamente a 
sua disposição para colaborar na sua gestão, e lhe cobrar também quando 
perceber que você não está no caminho certo da administração pública, hoje o 
termo mais acertado a ser aplicado para o sucesso de um gestor é “CONTROLE 
NA GESTÃO”. Termino meu discurso dizendo que sempre lutei e lutarei n a 
Câmara de Vereadores por todas as categorias por melhores condições de 
trabalho e remuneração. Gostaria agradecer aqueles professores que 
confiaram em mim mais uma vez, vocês reconheceram da minha importância 
em permanecer no Poder Legislativo. Um feliz 2017, cheio de paz e 
prosperidade para todos nós. Que Deus possa nos dá sempre a luz para 
conduzirmos o Município de Melgaço com muito sucesso. Muito Obrigado!!!”. 
A seguir, fez uso da palavra o senhor Vereador Elias Sarraf Pacheco, que 
saudou o Prefeito, sociedade presente, Zé Viegas e agradeceu aos Vereadores 
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novatos. Disse que viveu 32 anos amargos e doce de sua vida: disse que já fora 
capinador de rua, ajudante de pedreiro, professor licenciado em pleno em 
Linga pela Universidade Federal do Pará; 25 anos de professor, concursado no 
Estado e Município de Melgaço; agradeceu aos professores e disse que seu 
trabalho seria pautado de seriedade, compromisso e respeito; agradeceu sua 
família, principalmente a sua Esposa Valmere, pelo incansável trabalho; disse 
que o povo almejava mudanças, dizendo que em tempos de crise, não 
perdemos amigos e sim selecionamos. Dando continuidade falou: “a vida 
ensina que os momentos mais preciosos e felizes de comungarmos da alegria é 
vivermos o que aqui estamos carregados de alegrias neste ato grandiloqüentes, 
termos a felicidade e a oportunidade de compartilhar com nossos familiares e 
amigos, um pouco do que temos com vocês, pois para estarmos transbordando 
dessa felicidade, foi vocês quem depositaram esse voto de confiança para a 
realização deste ato brilhante, o qual está sendo marcante em nossas vidas. 
Diante disso, quero em nome de minha esposa Valneres Farias Sarraf, 
cumprimentar o Presidente da Câmara Municipal de Melgaço, José Francisco 
Viegas Dias, o nosso 2º secretário da Mesa da Câmara Gil Paulo Nunes 
Brilhante, os demais Vereadores Carlos Diniz Miranda Costa, João Paulo 
Vasconcelos Wanzeler, José Antonio Souza Ramos, Luis Wagner Fernandes 
Ferreira, Alzimar Gomes Alves, Raimundo de Jesus Pereira de Lima, José Getulio 
Viegas de Lima, José Nilson Ferreira Rocha. Ao Vice-Prefeito José Aldrin de 
Souza e à sua Excelência o Prefeito do Município de Melgaço José Delcicley 
Pacheco Viegas. Tudo isso estamos vivendo neste ginásio de esporte Raimundo 
Nonato Vasconcelos Farias, são bênçãos e dádivas de Deus em nossas vidas. 
Por fim, dizer que em tempos de crise sejam elas quais forem, não perdemos 
amigos, apenas selecionamos os mais próximos para continuamos a viver a 
felicidade que desejamos à todos. Desejo a todos um feliz e abençoado 2017, 
cheio de muita paz, amor, compreensão, afetividade, compromisso, conquistas, 
realizações e sonhos. Que nossas utopias nunca deixem de brilhar em nossas 
mentes para alavancarmos políticas públicas para o nosso município de 
Melgaço. Com carinho do Professor e Vereador Elias Sarraf”. Em seguida usou a 
palavra o senhor Vereador José Getulio Viegas de Lima, que agradeceu a Deus 
por mais uma conquista; agradeceu ao Prefeito José Delcicley Pacheco Viegas; 
agradeceu as demais autoridades presentes ou representadas; agradeceu ao 
Vice-Prefeito José Aldrin de Souza; agradeceu na pessoa de seu pai e mãe e 
esposa Michele e José seu filho, toda sua família; disse que iria legislar o bem 
comum e não seu interesse próprio; disse que o Vereador é a porta de entrada 
do Povo; disse que o desafio é grande e que foi o Vereador mais votado; falou 
do abandono total da saúde, com postos totalmente sem estrutura para 
atender a população; na secretaria de educação se podia falar o mesmo; 
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saneamento básico. Finalizou dizendo que quando se faz um bom trabalho, 
eles sempre voltam. Finalizando a parte dos discursos, fez uso da palavra o 
senhor Vereador José Francisco Viegas Dias, Presidente da Câmara Municipal 
de Melgaço, que falou: “Em primeiro lugar quero agradecer a Deus por 
estarmos aqui todos junto reunidos neste momento. Agradeço em nome do 
meu Pai Artenio Pereira Dias, todos os homens presente. Em nome de minha 
Mãe Maria Viegas Dias, agradeço a todas as mulheres presentes. Em nome do 
meu tio Zequinha Viegas, agradeço todas as autoridades presentes. Em nome 
da minha família Viegas Dias. Agradeço também a todas as pessoas que 
depositaram seus votos de confiança para que eu pudesse estar aqui hoje 
assumindo meu segundo mandato como vereador deste Município. Agradeço 
ao Prefeito José Delcicley Pacheco Viegas, pela escolha do meu nome para a 
presidência da Câmara Municipal de Melgaço. Desejo aos companheiros da 
Mesa Diretora sucesso e muito trabalho e que de forma coletiva possamos 
realizar nossas ações voltadas para a Câmara Municipal e para os cidadãos de 
nosso Município. Aos meus colegas Vereadores por terem me escolhido como 
seu Presidente para este mandato de 2017 a 2018, como Presidente da 
Câmara, não abrirei mão da independência e autonomia do Poder Legislativo, 
mas vamos continuar a estreitar os laços com o poder Executivo, tentando dar 
o suporte necessário para uma boa governança. Meus colegas o desafio está 
feito, vamos nos unir ainda mais na busca de um parlamento melhor. Basta que 
estejamos abertos para caminhar e querer voar na mesma direção, buscando o 
fortalecimento e a credibilidade do legislativo e que juntos possamos trabalhar 
e fazer a diferença por este Município. Quero desejar a todos um feliz ano de 
2017 e que Deus abençoe a todos. Um abraço e muito obrigado”.A seguir, 
como nada mais houvesse, a sessão foi encerrada, tendo a presidência 
convocados todos os senhores Vereadores e demais pessoas presentes para a 
reunião solene de eleição e posse da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal 
de Melgaço, a qual irá dirigir os trabalhos do legislativo no biênio 2017/2018. E 
como nada mais constasse, eu José Nilson Ferreira Rocha, mandei fazer a 
lavratura da presente ata a qual depois de lida e achada conforme, foi assinada 
por mim, pelo senhor 2º Secretario e pelo senhor Presidente. Plenário 
Francisco Mamede, em 01 de janeiro de dois mil e dezessete. 
 
Francisco Eraldo de Souza 
 
Ivaldo Lacerda Leão 
 
José Nilson Ferreira Rocha 

 


