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Ata da Reunião Solene de encerramento 
dos trabalhos da 14ª legislatura, em 15 de 
dezembro de 2020. 
 

Presidente: Raimundo de Jesus Pereira Lima 
1º Secretário: José Nilson Ferreira Rocha 
2º Secretário: José Antonio Souza Ramos 
 

Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 
vinte (2020), às 11:00 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 
Raimundo de Jesus Pereira Lima, tendo como secretários os senhores 
Vereadores José Nilson Ferreira Rocha e José Antonio Souza Ramos, 1º e 2º 
respectivamente e demais senhores Vereadores: Carlos Diniz Miranda Costa, 
José Francisco Viegas Dias, Elias Sarraf Pacheco, Gil Paulo Nunes Brilhante, 
Luiz Wagner Fernandes Ferreira e João Paulo Ribeiro Wanzeler. Encontravam-
se ausentes os senhores Vereadores José Getulio Viegas de Lima, Alzimar 
Gomes Alves. Havendo número legal e tendo invocado as bênçãos de Deus, o 
senhor Presidente declarou abertos os trabalhos da presente reunião, pedindo 
ao José Antonio Souza Ramos, que fizesse a chamada de presença dos 
senhores vereadores. Depois o senhor vereador José Nilson Ferreira Rocha, 
pediu a dispensa da leitura da última ata solene, o que foi aceito pela plenária. 
Continuando, a palavra foi franqueada aos senhores vereadores para que 
fizessem seus discursos. Dando inicio a parte do uso da palavra, a mesma fora 
usada pelo senhor vereador José Francisco Viegas Dias, que desejando um 
bom dia, agradeceu a Deus pelo 4º ano de estada na casa; agradeceu a cada 
companheiro seu pelo trabalho e parceria; falou aos que não conseguiram se 
eleger, que continuassem na luta; disse que esperava da nova composição da 
casa, muita luta, parceria e união acima de tudo. Continuando, a palavra fora 
destinada ao senhor vereador João Paulo Ribeiro Wanzeler, que após desejar 
um bom dia a todos, agradeceu a Deus por fazer parte da 14ª legislatura da 
Câmara, como vereador, legislatura esta de muita luta e trabalho em prol do 
povo melgacense; parabenizou os vereadores que foram eleitos para a 15ª 
legislatura; falou que em sua estada na casa, fez muita amizades, lutas e muitas 
conquistas. Finalizou desejando uma boa legislatura a todos os vitoriosos. Em 
seguida a palavra fora franqueada ao senhor vereador Elias Sarraf Pacheco, 
que desejou um bom dia a todos os presentes e disse que se sentia feliz em 
fazer parte da Câmara como legislador. Disse que ser vereador requer um 
trabalho árduo e momentos muitos agradáveis, alegres e também dores, 
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sonhos e utopias. Falou do carinho que sentia por todos; comentou sobre as 
conquistas dos poderes Executivo e Legislativo, que ultrapassaram as barreiras 
e que era isso que fortalecia a caminhada de todos; disso que o que se pudesse 
fazer nesta terra, deveria ser feito. Falou da emancipação politica do município, 
que estaria completando 59 anos. Disse que a proporção dos votos dos 
senhores vereadores foi imensa, ultrapassando todos os limites e com a volta 
da maioria dos vereadores. Congratulou-se com os que não conseguiram se 
reeleger, dizendo a eleição era um jogo. Em seguida agradeceu a cada um de 
seus companheiros e pediu parceria em 2021. Falou da pandemia que estava 
alastrando o mundo, dizendo que os políticos arriscaram a própria vida e do 
povo devido a campanha, mas que o mundo daria volta. Finalizou desejando 
um feliz natal e um próspero ano de 2021 a todos. Franqueada a palavra ao 
senhor vereador Carlos Diniz Miranda Costa, este desejou um bom dia a todos 
os presentes e agradeceu a Deus por esta sempre ao seu lado nos momentos 
de dificuldade e de vitórias; falou da sua imensa satisfação em voltar à casa e 
disse que sua volta era a resposta de seu trabalho feito como vereador; disse 
que nunca desistia e que tinha um Deus forte e amigo. Encerrou agradecendo a 
todos pela torcida, desejando um feliz natal e um novo ano cheio de benções e 
muita paz. Continuando a reunião, a palavra fora oferecida ao senhor vereador 
Gil Paulo Nunes Brilhante, que desejou um bom dia a todos os seus edis e 
agradeceu a Deus pela ajuda; agradeceu a todos por votarem e aprovarem seus 
requerimentos apresentados na casa, durante seu primeiro mandato como 
vereador. Disse que sempre iria trabalhar em prol do povo carente; disse que 
iria trabalhar muito nesse novo mandato, tanto na zona urbana como na rural. 
Finalizou agradecendo a todos e dizendo que podiam contar com ele. Por fim, 
desejou um feliz natal e um vindoura ano de 2021. Depois a palavra fora 
ofertada ao senhor vereador José Antonio Souza Ramos, que saudando a 
todos com um caloroso bom dia, agradeceu a Deus por mais uma vitória e falou 
da importância de ter convivido na casa no primeiro mandato como vereador; 
agradeceu também o senhor José de Lima Nogueira Filho, secretário 
Legislativo, pelo companheirismo e garra com que trabalha; falou que já 
percorrera todo o Estado do Pará e que em sua volta a Melgaço foi para ele 
muito feliz e disse que toda a historia do ser humano é escrita por Deus. Disse 
que iria finalizar seu mandato de cabeça erguida e ao assumir o segundo, iria 
trabalhar com garra e determinação, colocando-se a disposição de todos. 
Finalizou dizendo: “Muito obrigado e que Deus abençoe a todos”. Na sequencia 
a palavra foi dirigida ao senhor vereador José Nilson Ferreira Rocha, que ao 
cumprimentar a todos com um bom dia, agradeceu a Deus, aos vereadores da 
14ª legislatura e ao povo, dizendo que fora uma legislatura muito difícil, pois 
segundo ele, o vereador é Juiz, Promotor, Pai, assistente social; agradeceu ao 
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povo por lhe outorgar mais um mandado, o 6º. Dirigindo aos vereadores João 
Paulo Ribeiro Wanzeler e Luiz Wagner Fernandes Ferreira, disse: “ respeito a 
opinião de cada um de vocês e desculpe se houve alguma divergência entre 
nós, pois todos fazem seus trabalhos”. Agradeceu a senhor Prefeito Tika Viegas 
por formar um grupo vitorioso; comentou sobre a pandemia e disse que teria 
mais quatro anos para olhar pelo povo. Dirigiu-se ao vereador Raimundo de 
Jesus Pereira Lima, que sairia do legislativo, dizendo: “nós defenda, pois o 
Poder Legislativo não é ouvido”. Finalizando os discursos, fez uso da palavra ao 
senhor vereador Raimundo de Jesus Pereira Lima, que ao desejar um bom dia 
a todos, disse que iria fazer de forma diferente: “agradeceu a Deus e pediu 
perdão, por suas possíveis falha diante do legislativo. Se errou, foi tentando 
acertar, pois era ser humano”. Disse que aprendera muito durante estes 
quatros anos e disse que ninguém conhecia sua história de vida, construída 
com muito sofrimentos, por ter uma origem pobre e humilde. Sem sabedoria 
experimentou muita coisa”. Disse que não sabia se um dia voltaria a casa como 
vereador, segundo ele, só Deus sabia e falou que só queria fazer o melhor para 
consertar seus erros cometidos ao longo de sua vida, pois sempre se precisava 
do outro. Agradeceu aos funcionários, aos vereadores dizendo que era de 
coração e não de falsidade. Finalizou dizendo que Deus sempre tinha algo bom 
para todos. A seguir, como nada mais constasse, o senhor Presidente declarou 
encerrada a 14ª Legislatura. Foi lavrada a presente ata, que após ser lida foi 
aprovada pelo Plenário e assinada pela Mesa. Plenário Francisco Mamede, em 
15 de dezembro de dois mil e vinte.  
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