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Ata da Sessão Solene de instalação e 
abertura dos trabalhos do Legislativo, da 
2ª Sessão, 1º período, da 14ª Legislatura 
em 02 de fevereiro de 2018. 
 

Presidente: José Francisco Viegas Dias  
1º Secretário: Elias Sarraf Pacheco 
2º Secretário: José Getulio Viegas de Lima 
 

Aos 02 (dois) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 
dezessete (2018), às 20:00 horas da noite, 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 Vereador 
José Francisco Viegas Dias, tendo como secretários os senhores Vereadores 
Elias Sarraf Pacheco e José Getulio Viegas de Lima, 1º e 2º respectivamente e 
demais senhores Vereadores: Alzimar Gomes Alves, Carlos Diniz Miranda 
Costa, José Nilson Ferreira Rocha, João Paulo Ribeiro Wanzeler. Estiveram 
ausentes os senhores Vereadores Raimundo de Jesus Pereira de Lima, Luiz 
Wagner Fernandes Ferreira, Gil Paulo Nunes Brilhante e José Antonio Souza 
Ramos. Estiveram presente também os senhores Isaias Correia, assessor de 
Gabinete da Prefeitura Municipal de Melgaço e o senhor Josivaldo Ferreira, 
representante do Banpará  e mais a presença de alguns populares. A finalidade 
da mesma era a instalação e abertura dos trabalhos deste Legislativo, 1º 
período, 2ª sessão da 14ª Legislatura. Em seguida o senhor presidente tendo 
invocado a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos da presente 
reunião, pedindo que fosse feito a leitura de um trecho bíblico pelo senhor..... 
Em seguida a palavra foi franqueada aos senhores Vereadores, tendo dado 
inicio aos discursos o senhor Vereador José Nilson Ferreira Rocha, 
cumprimentou todos os presente; agradeceu a Deus, familiares, esposa, filhos 
irmãos, sobrinhos, primos. Falou dos 17 anos de mandato na casa; disse que 
reafirmava o compromisso de trabalhar por Melgaço, trabalho este muito 
árduo. Disse que estava no seu 5º mandato e que sempre honrou o voto de 
cada um de seus eleitores. Disse que trabalho de vereador não é simples e por 
isso o vereador que faz um bom trabalho tem longos anos de vida pública. 
Falou que as pessoas votam criando expectativas. Disse que como vereador um 
de seus trabalhos foi questionar atitudes de alguns secretários, por isso sempre 
fora taxado de perseguidor. Comentou que uma má gestão publica deixa 
muitas seqüelas. Falou de seu orgulho de ser vereador da plenária. Por fim 
elogiou o trabalho do senhor José Francisco Viegas Dias a frente do legislativo, 
segundo ele, as decisões do mesmo estão sempre voltadas para a melhoria da 
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população. Dando seqüência aos discursos usou a palavra o senhor vereador 
José Getulio Viegas de Lima que após cumprimentar a todos os presente, 
agradeceu a Deus. Depois falou das atividades do vereador que segundo ele, é 
mau vista pela sociedade. Referiu-se a sua família que comungava com as 
tristezas do vereador. Elogiou o trabalho do Presidente da Casa, dizendo que 
ele estava de parabéns por estar sempre de braços abertos e ter um 
relacionamento bom com todos os demais vereadores. Falou da aprovação de 
projetos e requerimentos e prometeu honrar cada voto nesse seu 3º mandato 
que graças a Deus foi reconduzido mais uma vez ao cargo de vereador. 
Comentou o recebido do Titulo de Transparência recebido pela Câmara 
Municipal de Melgaço. Disse que era líder do poder executivo na casa e elogiou 
o trabalho do atual Prefeito, que já fizera asfalto nas ruas com recursos 
próprios e com convênios federal e estadual. Falou das reformulações das 
escolas Juninho, Getulio Vargas, Mundo da Criança e Tancredo Neves. Disse 
que o mandato do vereador é passageiro, tendo começo e fim, por isso eles 
deveriam trabalhar em prol do povo, sem olhar para cor partidária, enfatizando 
que o eleitor é livre para votar. Em seguida fez uso da palavra o senhor 
vereador João Paulo Ribeiro Wanzeler que fez seus cumprimentos usuais, 
agradecendo a Deus por tudo. Parabenizou todos os vereadores pela 
aprovação de projetos e requerimentos em 2017. Desejou que em 2018 todos 
trabalhassem de forma unida, valorizando o diálogo sempre aberto. Pediu aos 
senhores vereadores que voltassem a fiscalizar o asfalto que está sendo feito 
em Melgaço. Disse que os mandato do vereador é passageiro, mas o que se 
constrói nesse período fica para sempre à população. Em seguida a palavra foi 
franqueada ao senhor vereador Elias Sarraf Pacheco, que deu boa noite a 
todos os presentes. Falou de seus familiares, amigos e do momento de 
confraternização. Agradeceu a Deus e falou do inicio de um novo período de 
trabalho na casa, após um breve recesso. Comentou que sua filha, Ana Beatriz, 
a pouco, falara do apagão de um ano atrás, por ocasião da abertura da 14ª 
legislatura. Disse que as crianças tem memórias muita boa. agradeceu a 
presença do representante do Banpará, do senhor Isaias Correia, do amigo 
David. Disse que um mandato de vereador é necessário ter confiança, respeito 
e serenidade. Falou que estava vereador, exercendo seu 2º mandato, no qual 
aprendera muito, tendo já bastante experiência. Disse que ocupara o cargo de 
presidente da Comissão de Justiça e Redação de Leis. Falou da confraternização 
da Casa, no dia 23 de dezembro de 2017, quando na oportunidade foi feito um 
relatório das atividades do Legislativo em 2017. Falou que sua permanência na 
Câmara poderia durar 4, 8, 12, 16, 20 anos, tudo dependia de seu trabalho 
realizado. Agradeceu aos amigos, esposa, filhos. Disse que era professor 
eternamente, quanto à vida publica, essa tinha renovação. Finalizou dizendo 
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que iria fazer de tudo para desempenhar um bom trabalho em benefício do 
povo melgacense. Em seguida a palavra foi usada pelo senhor vereador Carlos 
Diniz Miranda Costa, que agradeceu a todos, seus familiares, genro, filhos, 
cunhados, pelo apoio e também aos vereadores e funcionários da casa. Disse 
ser seu primeiro mandato como vereador e prometeu que o que não foi feito 
em 2017, será feito em 2017. Agradeceu ao Presidente pelo apoio e 
companheirismo e disse que todos os dias ele estava na Câmara atendendo as 
pessoas como assistente social, enfermeiro. Usando a palavra o senhor 
vereador Alzimar Gomes Alves, desejou um boa noite a todos os presentes e 
agradeceu a todos os vereadores pela ajuda que lhe fora dada em 2017, pois 
era seu primeiro mandato como vereador da Câmara Municipal de Melgaço. 
Disse que tinha muito o que aprender ainda.  Falou que iria apoiar sempre o 
que fosse bom para o Município de Melgaço. Por fim agradeceu a Deus por 
estar sempre lhe ajudando. em seguida, quebrando o protocolo, o senhor 
Presidente convidou o senhor Isaias Corrêa, assessor de gabinete da Prefeitura 
Municipal de Melgaço, para usar da tribuna. Feito isso, ele desejou um boa 
noite a todos, dizendo que nunca havia participado de uma reunião de 
abertura dos trabalhos, por isso estava muito honrado; parabenizou os 
vereadores e falou da ausência do Prefeito Municipal, senhor José Delcicley 
Pacheco Viegas, mas acreditava que próxima ele estaria presente, participando 
da reunião. Continuando, a palavra foi dirigida ao senhor Rosinaldo Praia, que 
estava representando o Banpará, o qual agradeceu o convite e enfatizou a 
parceria que existia entre ambos, dizendo que desde abril de 2017 a Câmara 
abrira as portas para eles; parabenizou o Presidente da casa pelo trabalho que 
vinha fazendo a frente do legislativo e finalizou dizendo que o verdadeiro papel 
do vereador é lutar pela melhoria do povo. em seguida o senhor Presidente 
passou a direção dos trabalhos ao senhor Elias Sarraf Pacheco, 1º Secretário da 
Mesa e este, assumindo os trabalhos, franqueou a palavra ao senhor José 
Francisco Viegas Dias, o qual deu um boa noite a todos; agradeceu a Deus, aos 
vereadores; aos funcionários; disse que eram parceiros com muita 
responsabilidade e comprometimento. Falou das matérias aprovadas pela 
Câmara em 2017. Falou de suas expectativas em 2018 que com certeza iram 
votar projetos que iriam beneficiar o povo. Disse que iria fazer tudo o que 
estivesse ao seu alcance.  Lembrou da parceria que tinham com o Executivo e 
Judiciário, ambos colaboravam muito com o legislativo. Lembrou das reuniões 
feitas com o Promotor de Justiça da Comarca de Melgaço e disse que ele era 
parceiro, que orientava muito bem como era pra ser feito para o bem de todos. 
por fim agradeceu a cada um dos vereadores e funcionários. A seguir como 
nada mais constasse, o senhor Presidente declarou a presente reunião 
encerrada, antes, porém, marcando período de reuniões a serem realizadas 
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nos dias 20, 21, 22 e 23 de fevereiro de 2018, às 09:00 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 02 de fevereiro de dois mil 
e dezoito.  

 
José Francisco Viegas Dias 

Presidente 
 

Elias Sarraf Pacheco 
1º Secretário 

 
José Getulio Viegas de Lima 

2º Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


