
 
Estado do Pará 
Poder Legislativo 
Câmara Municipal de Melgaço 

 

Av. Senador Lemos s/nº. CNPJ nº 07.335.744/0001-06 
wwww.camarademelgaco.com.br 

CEP nº 68.490-000 

Ata Solene de Posse dos senhores Prefeito e 
Vice-Prefeito do Município de Melgaço, para 
a 15ª Legislatura que se inicia em 1º de 
janeiro de 2021 e termina em 31 de 
dezembro de 2024. 
 

Ao 1º (primeiro) dia do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e 
um (2021), às 11:00 horas da manhã, Canto Amazônico, localizado à rua Santos 
Dumont, nº 290, na cidade de Melgaço-Pá, reuniu-se em caráter solene, a Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de Melgaço, sob a Presidência do senhor vereador 
Elias Sarraf Pacheco, tendo como secretários os senhores vereadores 
Wanderson Alves Pinheiro e Carlos Diniz Miranda Costa, 1º e 2º 
respectivamente. Estavam presentes também a reunião os senhores vereadores 
Eliabe Rodrigues Lima, Gil Paulo Nunes Brilhante, José Antonio Souza Ramos, 
José Filho Pereira Correa, José Francisco Viegas Dias, José Getulio Viegas de 
Lima, José Nilson Ferreira Rocha e Joselito Caramês de Melo, além de 
autoridades presentes ou representadas, convidados especiais e mais a presença 
de algumas pessoas. A finalidade da mesma era dar posse aos senhores Prefeito 
e Vice-Prefeito do Município de Melgaço, eleitos nas eleições municipais 
realizada no dia 15 de novembro de 2020. Na abertura dos trabalhos foi feita 
uma oração pelo Padre Anderson Silva Cardoso. O senhor Presidente dando 
início a cerimônia de posse e cumprindo o que determina o artigo 60 da Lei 
Orgânica de Melgaço, convidou os senhores José Delcicley Pacheco Viegas e 
Raimundo de Jesus Pereira Lima, Prefeito e Vice-Prefeito respectivamente, a 
adentrarem no recinto do Canto Amazônico  e diante da Mesa, apresentassem 
a documentação necessária para tomarem posse – Diplomas e Declarações 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 Raimundo de Jesus Pereira Lima 
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 leis 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 15ª 
Legislatura 2021/2024, o que foi aplaudido de pé por todos os presentes. Depois 
foram entregues as faixas aos senhores José Delcicley Pacheco Viegas, por sua 
genitora, senhora Dulcirema Pacheco Viegas  e Raimundo de Jesus Pereira 
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Lima, por sua filha Elieula Rodrigues Lima Em seguida o senhor presidente 
franqueou a palavra ao senhor Vice-Prefeito de Melgaço, Raimundo de Jesus 
Pereira Lima, que agradeceu a Deus pela conquista, dizendo que ele sabe 
entender e compreender o esforço e luta de cada um; agradeceu ao povo e ao 
Prefeito José Delcicley Pacheco Viegas pela oportunidade que lhe fora 
concedida; depois disse: “Deus no comando, que ele no abençoe a todos”. 
Depois a palavra foi dirigida ao senhor José Delcicley Pacheco Viegas, Prefeito 
do Município de Melgaço, que dando um bom dia a todos, falou de sua emoção 
em estar assumindo mais uma vez o cargo de Prefeito do Município de Melgaço, 
agradecendo a Deus por isso; convidou seu tio Benedito Rodrigues Viegas, o qual 
considera um pai, a se fazer presente junto a ele. Também convidou o senhor 
Judá Martins Pinheiro; agradeceu pelo voto de confiança de todos e pediu que 
fosse colocado um hino para que ele agradecesse a Deus. De joelhos, durante a 
execução do hino, chorou e emocionou a todos. Falou de seu saudoso pai 
Zequinha Viegas e de sua mãe, sua esposa e sua filha Isabela, dizendo que todos 
moram em seu coração; parabenizou aos vereadores recém empossados e pediu 
aos seus secretários muito trabalho e dedicação ao povo; agradeceu a parceria 
de todos para que trabalhassem forte pelo desenvolvimento de Melgaço; disse 
aos candidatos que não se elegeram que estaria pronto para ajudá-los no que 
fosse preciso. A seguir foi lavrado este termo de posse que depois de lido pelo 
1º Secretário da Mesa Diretora pelo senhor Wanderson Alves Pinheiro, foi 
assinado por todos os membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Melgaço e pelos demais vereadores. Plenário Francisco Mamede, em primeiro 
de janeiro de dois mil e vinte e um. 
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