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Ata Solene de Posse da Nova Mesa Diretora 
da Câmara Municipal de Melgaço, para o 
biênio 2019/2020. 
 

Ao 1º (primeiro) dia do mês de janeiro do ano dois mil e 
dezenove (2019), às 10:00 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 Vereador 
José Francisco Viegas Dias, tendo como secretários os senhores Vereadores 
Elias Sarraf Pacheco  e Alzimar Gomes Alves, 1º e 2º respectivamente e demais 
senhores Vereadores: José Nilson Ferreira Rocha, José Antonio Souza Ramos, 
e Raimundo de Jesus Pereira Lima. Estiveram ausentes os senhores Carlos 
Diniz Miranda Costa, João Paulo Ribeiro Wanzeler, José Getulio Viegas de 
Lima, Luiz Wagner Fernandes Ferreira e Gil Paulo Nunes Brilhante. Havendo 
número legal e tendo invocado as bênçãos de Deus, o senhor Presidente 
declarou abertos os trabalhos da presente reunião, a qual tinha como 
finalidade dar Posse a Nova Mesa Diretora, eleita no dia 09 de outubro de 
2018, composta de Raimundo de Jesus Pereira Lima – Presidente; José Nilson 
Ferreira Rocha e José Antonio Souza Ramos, 1º e 2º Secretários, para dirigir o 
Legislativo no biênio 2019/2020. Dando inicio aos trabalhos o senhor 
Presidente invocou as bênçãos de Deus, declarando aberta a presente reunião. 
Depois de ser feita a chamada de presença pelo senhor Elias Sarraf Pacheco, 
foi feita a leitura de um trecho bíblico pelo senhor vereador José Antonio 
Souza Ramos (Eclesiástico 3); Depois o senhor Presidente pediu aos senhores 
vereadores componentes da nova Mesa que ficassem de pés, junto à Mesa, 
para fazerem o compromisso solene de posse. Feito isto, o senhor Presidente 
pediu aos novos membros da Mesa, para proferirem o seguinte 
juramento:“Prometo manter, defender e cumprir as Constituições do Brasil, 
do Pará e a Lei Orgânica deste Município, observar as demais Leis e 
desempenhar com honra, lealdade e probidade as minhas funções”. Ato feito, 
o senhor Presidente declarou empossada a Nova Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Melgaço, convidando-os a tomarem seus respectivos lugares à 
Mesa Diretora. Após isso, já sob a direção do senhor Raimundo de Jesus 
Pereira Lima, em breves palavras agradeceu a Deus pela vitória alcançada e 
também a seus pares a confiança nele depositada. Depois a palavra foi 
franqueada aos demais vereadores presentes. Fez uso da palavra o senhor 
vereador Alzimar Gomes Alves, que desejou um bom dia a todos os presentes. 
Falou de sua alegria em estar participando de mais uma reunião com a 
permissão de Deus; desejou um bom trabalho a nova Mesa empossada. Em 
seguida a palavra foi franqueada ao senhor vereador Elias Sarraf Pacheco, que 
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após fazer seus cumprimento usuais, parabenizou a nova Mesa empossada, 
desejando um bom trabalho com a proteção de Deus; disse que a mesma 
precisa ter compromisso e responsabilidade  em dirimir os trabalhos nos anos 
de 2019 e 2020; disse que um novo ciclo estava se iniciando por isso sua alegria 
era imensa; disse que fora relator da Comissão de Justiça e Redação de Leis, 
prestando um trabalho de compromisso e muita responsabilidade ao elaborar 
relatórios sobre os projetos de leis aprovados na casa em 2017 e 2018. Falou 
da certeza de que a nova Mesa iria acatar quaisquer projetos que viessem a 
beneficiar o povo de Melgaço. Pediu a Deus, proteção a todos e disse que 
sempre acreditou no potencial e capacidade de cada um dos vereadores, pois 
sempre estavam em comum acordo em tudo aquilo que viesse beneficiar 
Melgaço. Continuando, a palavra foi dirigida ao senhor José Francisco Viegas 
Dias, que desejou um bom dia a todos os presentes, agradecendo a Deus pela 
oportunidade. Agradeceu a todas as pessoas que lhe ajudaram a administrar a 
Câmara durante seu mandato como Presidente. Falou de sua satisfação de ter 
cumprido sua missão com a ajuda de Deus. Disse que acreditava na capacidade 
e competência da nova Mesa; agradeceu a todos e a cada um que lhe 
ajudaram. Agradeceu ao Prefeito Municipal pela ajuda e pediu a nova Mesa 
que agisse com sabedoria. Disse que iria deixar a mesa e passaria para a 
plenária, mas iria continuar fazendo tudo o que fosse possível para continuar 
seu trabalho como legislador. Em seguida a palavra foi franqueada ao senhor 
vereador José Antonio Souza Ramos, que desejou um bom dia e depois 
agradeceu a Deus por ter lhe preparado esta oportunidade de poder participar 
da nova Mesa; falou que acreditava que cada passo que a pessoa dava era com 
a ajuda e permissão de Deus; falou do compromisso de cada um deles, cujos 
denominou de guerreiros. Pediu a união de todos para construírem uma 
Melgaço mais bonita e que iria dar sua parcela de contribuição para isso; falou 
de sua família, Pai, Mãe, Filhos, Irmãos, amigos, que sempre estiveram ao seu 
lado nessa caminhada. Desejou votos de agradecimentos ao Pe. Tadeusz e 
Pastor Jônias; agradeceu ao ex-presidente, falando de seu companheirismo. 
Por fim agradeceu a Deus, dizendo um muito obrigado. Depois a palavra fora 
franqueada ao senhor vereador José Nilson Ferreira Rocha, que falou: "senhor 
Presidente, senhores Vereadores, Comunidade presente, bom dia! Esse é um 
momento de gratidão, por isso gostaria de agradeceu primeiramente à Deus, 
por me dá força e sabedoria para percorrer essa longa carreira política vitoriosa 
de 05 mandatos consecutivos. A minha família em nome do meu grande Pai, 
Manoel Ferreira da Silva e da minha Mãe, dona Ana Ferreira rocha, cidadãos 
estes que não tiveram oportunidades de estudar, mas são honestos e de muita 
sabedoria, sempre nos cobraram honra e honestidade por tudo que fazemos. 
Ao nosso ex-presidente Zé Viegas e demais membros de sua Mesa, sempre nos 
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trataram com muito respeito todos os vereadores. Entrei nessa casa legislativa 
com 26 anos e pessoas me julgaram, dentre das criticas destrutivas fui 
chamado de moleque, mas provei com o meu trabalho e minha 
responsabilidade, que muitos estavam enganados, hoje graças a Deus tenho o 
meu nome reconhecido em todo o Município de outras cidades como um dos 
políticos com maior numero de mandatos na região. Zelo pelos meus 
mandatos, como zelo pela vida de meus filhos, pois isso foi um chamado de 
Deus na minha vida, segundo as escrituras sagradas, todas as autoridades são 
constituídas por Deus. quero agradecer ao Presidente ora empossado pela 
confiança a mim depositada de conduzir os trabalhos legislativos na primeira 
secretaria e que a minha missão é orientá-lo. Tenho o dever pela minha 
experiência e conhecimento da legislação, de não deixar os demais vereadores 
desta casa  cair ao erro. Somos os legítimos representantes do povo de 
Melgaço. Por isso senhor Presidente, sempre antes de tomarmos as decisões 
nesta casa, temos que objetivar as melhorias para a população de nosso 
Município. Quero agradecer ao Prefeito Municipal Tika Viegas pelas conquistas 
oferecidas ao povo de Melgaço, como asfaltamento das ruas, melhorias na 
saúde, na educação e demais áreas que atendem nossos munícipes. Saiba que 
tenho imenso respeito e admiração pela sua pessoa e de sua família. Aprendi 
muito com o meu Pai, pois embora fosse muito jovem no meu 1ª mandato, ele 
sempre me respeitou como vereador e como amigo e ouvia sabiamente os 
meus conselhos e minhas críticas. Sempre vou está vigilante na sua 
administração, para lhe orientar e ao mesmo tempo fazer as cobranças que 
forem necessárias. Oro todos os dias pela nossa administração, o povo de 
Melgaço não merece viver os tempos passados. Finalmente quero desejar um 
feliz ano novo a todos e que Deus possa iluminar os nossos caminhos, de 
nossas famílias e de todos os melgacenses. Muito Obrigado". Em seguida a 
palavra fora franqueada ao senhor Judá Martins Pinheiro, que estava 
representando o senhor Prefeito Municipal de Melgaço, cujo depois de 
cumprimentar a todos com um bom dia, falou de seus prazer em voltar a casa; 
disse que já estivera como vereador por dois mandatos, sendo uma vez 
presidente da mesa diretora por dois anos. saudou o Pe. Tadeusz e Pastor 
Jônias que representavam a parte religiosa; falou do excelente trabalho 
realizado pelo senhor José Francisco Viegas Dias e pediu a Deus que lhes 
protegessem sempre. Desejou sucesso ao vereador e Presidente da Casa, 
senhor Raimundo de Jesus Pereira lima, pedindo que o mesmo fizesse sempre 
o melhor para o povo. Finalizou dizendo que estava triste pela ausência dos 
senhores vereadores faltosos. Disse que a casa poderia contar com o apoio do 
Prefeito Municipal, o qual, segundo ele, tem acertado mais do que errado. 
Brincou dizendo que nunca recebera titulo de cidade melgacense, apesar de já 
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viver no município a 24 anos. Em seguida o senhor Presidente passou a 
presidência ao senhor José Nilson Ferreira Rocha e este franqueou a palavra ao 
mesmo. Continuando sua fala, ele agradeceu a Deus por tudo que já 
acontecera em sua vida. Agradeceu na pessoa do senhor Amarildo Barbosa, 
todas as autoridades presentes ou representadas; Na pessoa do senhor José 
Francisco Viegas Dias, agradeceu todos os vereadores e demais sociedade civil. 
Disse que iria precisar da ajuda de todos e conhecimento e orientação dos 
demais vereadores. Disse que ninguém consegue fazer as coisas sozinho; falou 
de sua satisfação de esta assumindo a presidência da casa e que iria lutar e dá 
tudo de si para fazer um digno trabalho no legislativo e disse que não tinha 
medo de nada, pois Deus sempre estava a seu lado. Disse que sabia de seu 
compromisso que iria assumir e por isso contava com a ajuda de seus colegas 
vereadores. Agradeceu a senhor José Delcicley Pacheco Viegas, Prefeito 
Municipal de Melgaço, pela ajuda que lhe dera. Agradeceu aos funcionários da 
casa e todo o povo melgacense. Disse que iria fazer tudo aquilo que estivesse 
ao seu alcance. Lembrou de sua família, esposa, filhos. Finalizou dizendo: 
"Muito obrigado e que Deus cuide de todos nós". Em seguida, depois de ter 
reassumido seu cargo, declarou a presente encerrada, antes, porém, 
convocando todos os senhores vereadores para a reunião de praxe que seria 
realizada no dia 08 de janeiro de 2019, às 09:00 da manhã, para formação das 
Comissões Permanentes da casa, bem como convidou todos os presentes para 
um almoço que seria servido nas dependências do Canto Amazônico. E como 
nada mais contasse, eu José Nilson Ferreira Rocha, 1º Secretário, lavrei a 
presente ata, a qual foi lida e achada conforme, sendo aprovada por todos e 
assinada por mim, pelo senhor 2º Secretário e pelo senhor Presidente. 
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