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Ata Solene de Posse dos senhores vereadores da 
Câmara Municipal 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 08:00 horas da manhã, no Canto Amazônico, situado a rua 
Santos Dumont, nº 290, na cidade de Melgaço-Pá, reuniu-se em caráter solene, 
os novos vereadores da Câmara Municipal de Melgaço, eleitos nas eleições 
municipais realizada no dia 15 de novembro de 2020, para a 15ª legislatura, 
sob a Presidência do senhor vereador Raimundo de Jesus Pereira Lima, tendo 
como secretários os senhores Vereadores José Nilson Ferreiras Rocha e José 
Antonio Souza Ramos, 1º e 2º respectivamente e demais senhores vereadores: 
Carlos Diniz Miranda Costa, Eliabe Rodrigues Lima, Elias Sarraf Pacheco, Gil 
Paulo Nunes Brilhante, José Filho Pereira Correa, José Francisco Viegas Dias, 
José Getulio Viegas de Lima, Joselito Caramês de Melo e Wanderson Alves 
Pinheiro. Ao iniciar-se a sessão, foram lidos a Portaria nº 030/2020, cujo teor 
era a transferência temporariamente da sede do Legislativo para o Canto 
Amazônico e o Edital de Convocação nº 001/2020. Em seguida os senhores 
vereadores foram convidados a tomarem acento em seus lugares. Depois feita 
a leitura de um trecho bíblico pelo senhor Anderson Silva Cardoso, Vigário da 
Paróquia de São Miguel Arcanjo de Melgaço-Pá, (Romanos 13 – 1-5), 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, tendo os senhores vereadores recém 
eleitos ficados  perfilados em frente a Mesa Diretora, que a convite do senhor 
Presidente 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”. Feito isto, os senhores vereadores, um após 
outro, em ordem alfabética, ficando de pés, disseram: Assim eu prometo. A 
seguir o senhor Presidente declarou-os empossados. Após o acontecido, a 
palavra foi franqueada aos recém-empossados fazendo uso o senhor vereador 
Carlos Diniz Miranda Costa, que após desejar um bom dia a todos, agradeceu a 
Deus por mais uma oportunidade que lhe fora concedida; agradeceu sua 
família e amigos que o ajudaram na vitória alcançada; parabenizou os 
vereadores reeleitos e ao Prefeito Municipal disse que sentia muita gratidão 
por sua ajuda; falou que esse seu 2º mandato seria voltado para o povo. Depois 
a palavra foi usada pelo senhor vereador Eliabe Rodrigues Lima, que dando um 
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bom dia a todos, agradeceu a Deus por ter alcançado a vitória; agradeceu aos 
vereadores, ao Prefeito, a seu pai, sua mãe, esposa e família toda, por terem se 
empenhado durante a caminhada da campanha. Finalizou agradecendo todos 
os secretários municipais presente na sessão e em particular ao vereador José 
Nilson, pelo companheirismo e fidelidade na campanha. Em seguida usou a 
palavra o senhor vereador Gil Paulo Nunes Brilhante, que depois de fazer os 
cumprimentos usuais, agradeceu a Deus pelo 2º mandato conquistado; 
agradeceu a seus eleitores pela confiança depositada e disse que esperava 
corresponder a altura. Depois agradeceu sua família pela ajuda e por estarem 
juntos, conseguido seu objetivo; dirigindo ao Prefeito Tika Viegas, falou: 
“Agradeço primeiramente a Deus e depois a você pela ajuda dedicada a minha 
pessoa, pois o senhor é um homem de coragem e muita competência, homem 
que um dia fora chamado de moleque e hoje todos sabemos do que você é 
capaz”. Por fim, falou de seu irmão que iria ser secretário Municipal de Saúde 
do Município de Melgaço. Na sequencia a palavra fora franqueada ao senhor 
vereador José Antonio Souza Ramos, que desejou um bom dia a todos os 
presentes e agradeceu a Deus por guiar seus caminhos rumo a reeleição; falou 
das lutas e dificuldades, mas que o momento que estava vivendo compensava 
tudo, pois quem lutava sempre conseguia. Agradeceu a seu pai, seu tio, Manoel 
Ramos e familiares pela ajuda. Por fim agradeceu muito o Prefeito Tika Viegas, 
pela grandiosa ajuda. Falou de suas andanças por todo o Pará, nos últimos 20 
anos, mas que sempre repetia por onde andasse, que era melgacense. 
Terminou dizendo que iria lutar por um Melgaço melhor. Continuando, a 
palavra fora dirigida ao senhor vereador José Filho Pereira Correa, que após os 
cumprimentos usuais, agradeceu a Deus pelo momento que estava vivendo e 
ao povo, que com muito esforço, conseguiu vencer a batalha; falou de sua 
genitora, senhora de 96 anos de idade, Raimunda Pereira de Souza e 
agradeceu ao Prefeito Tika Viegas e o Vice-Prefeito Raimundo de Jesus, ao 
Presidente da Câmara senhor Elias Sarraf Pacheco, ao senhor Valdir Ribeiro e 
ao senhor Judá Martins. Findo este, fez uso da palavra o senhor José Francisco 
Viegas Dias, que desejou um bom dia a todos os presentes e agradeceu a Deus 
por tudo; depois agradeceu todos os vereadores, o Prefeito, o Vice-prefeito, o 
Eder, desejando-os dias melhores. Também agradeceu o apoio recebido de 
seus familiares e a todos seus eleitores que confiaram nele. Disse que o anseio 
era grande, pois pretendia honrar cada voto que tivera. Depois usou a palavra o 
senhor vereador José Getulio Viegas de Lima, que dando um bom dia, 
agradeceu a Deus por mais uma vez esta ao seu lado, dando a ele toda honra e 
toda glória. Em seguida cumprimentou a Câmara na pessoa do vereador 
Wanderson, que estava vendo refletido nele, sua imagem, quando assumira 
pela primeira vez a Câmara. Agradeceu a seus familiares e em especial a sua 
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esposa Michele, que lutou junto com ele pela vitória e disse que todo homem 
necessita de uma grande mulher. Disse que o ano de 2020 não fora fácil, por 
todos os problemas causado pela pandemia, mas disse que o momento não era 
só de tristeza e sim de alegria, pois todos deviam agradecer pelo dom da vida 
que Deus deu. Disse que Melgaço fora renovado, pois a esperança de ver o 
trabalho tendo continuidade se renovou com a vitória do Tika Viegas. Disse: “é 
muito fácil falar de você, Prefeito. É só ver o que era antes e ver o agora”. Falou 
da votação expressiva que os vereadores tiveram nas urnas e de suas metas 
que teriam de cumprir, zelando pelo bem estar de todo o povo melgacense e 
também dos bens públicos; disse que a Educação precisa melhorar, por isso 
pediu ao secretário que trabalhasse muito; na Saúde, disse que tinha muitas 
reclamações, como falta de remédios. Terminando, falou do convênio de 600 
mil reais que conseguira com emenda do Deputado Paulo Bengtson e que 
ainda iria apresentar um projeto com referência a combustível, água encanada 
e melhoria nas ambulâncias. Na sequência a palavra foi franqueada ao senhor 
vereador José Nilson Ferreira Rocha, que desejando um bom dia a todos, 
agradeceu a Deus, ao Prefeito Tika Viegas, aos vereadores. Disse que era um 
dia muito especial para ele, pois estava assumindo a Câmara pela 6ª vez e a 
campanha eleitoral fora diferente de todos. Agradeceu a Deus mais uma vez 
pelo dom da vida e sabedoria concedida a ele; agradeceu a sua família: mãe, 
esposa, filhos, irmãos pelo apoio incondicional que lhe deram; ao se referir ao 
pai, emocionou-se e agradeceu pelos conselhos recebido dele quando ainda 
era vivo; aos colegas de partido pediu que honrassem o mandato; falou que 
este mandato não seria mais um, pois não sabia se seria o último, pois o futuro 
pertencia a Deus; agradeceu ao Reinaldo Araújo – cigarro – ao Dr. Flávio, a 
Dayane pela disposição. Dirigindo ao Prefeito e ao Vice, disse: “o tabu tem que 
ser quebrado, vocês tem que caminharem juntos até o fim”; disse que todos 
podiam contar com seu apoio; falando aos secretários, pediu a eles que 
trabalhassem em favor do povo e à sua Irmã, pediu que ela, enquanto 
houvesse dia, atendesse as pessoas. Em seguida usou a palavra o senhor 
vereador Joselito Carames de Melo, que dando um bom dia a todos e 
agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, leu um versículo bíblico, 
dizendo está grato a Deus; agradeceu ao Prefeito, ao vereador Elias Sarraf, aos 
secretários municipais e ao povo; disse que iria lutar pelo bem estar de todos; 
falou do orgulho que tinha em está  trabalhando com o Tika Viegas; falou da 
cacetada dobrada que ele dera no seu adversário; agradeceu a seus familiares 
e amigo e pediu que Deus entrasse em sua vida, para que ele trabalhasse para 
melhorar Melgaço, pois tinha compromisso com o povo. Em seguida usou a 
palavra o senhor vereador Wanderson Alves Pinheiro, que cumprimentou seus 
familiares, amigos e lideranças religiosas e políticas. Depois disse: “creio que 



 
Estado do Pará 
Poder Legislativo 
Câmara Municipal de Melgaço 

 

Av. Senador Lemos s/nº. CNPJ nº 07.335.744/0001-06 
wwww.camarademelgaco.com.brCEP nº 68.490-000 

esse é um momento único na vida de todo político, principalmente quando se 
trata da primeira vez. Também é um momento único para aqueles que nos 
ajudaram a chegar aqui, infelizmente não puderam estar aqui todos que 
gostaria de ter convidados, mas ali naquela mesa estão algumas poucas 
pessoas muito importantes que juntos representam a força de 733 pessoas. 
Aqui está Deus, que sempre foi e sempre será nossa força, estão também meu 
pai minha mãe, a base de todo trabalho e dedicação na nossa caminhada 
sempre dando força, amor e carinho, aqueles a quem devo tudo que sou e 
conquistei; ali esta minha esposa que não gosta de elogios em públicos, mas 
quero dizer que amo muito você, ela representa todos os amigos de Areias e do 
Amazonas que não puderam vir; também estão minha tia Sara, meu irmão 
Junior e meu tio Tieço, representando toda minha família que unidos me 
ajudaram muito mesmo; meus amigos Michel e seu Polidoro como costumo 
falar (Pai do meu grande amigo Raiel) que representam todas as pessoas do 
Anapú; Meu grande amigo Geovane que me levou nos rios Jangui e Croari está 
também representando eles; meu amigo Dico que sempre animava as nossas 
reuniões com sua alegria; meu amigo Camilo e é claro meu pai Judá Martins 
Pinheiro, que representa nossos amigos do Tajapuru e a força de cada região 
desse querido lugar. Gostaria que todos estivem aqui, mas entendo por que 
não podem, e tentarei recompensar todos os dias do meu trabalho dando o 
meu melhor por essa cidade e todo esse município. Já falei o bastante, todos 
nós falamos, então, gostaria de dizer a todos os representantes eleitos dessa 
cidade, inclusive a mi, que palavras nesse momento são o de menos. O que o 
povo precisa daqui para a frente são ações, de todos nós. Muito obrigado!”. 
Encerrado mais um discurso, a palavra fora franqueada ao senhor vereador 
Elias Sarraf Pacheco, que após cumprimentar a todos, agradeceu a Deus pelo 
ato importante e relevante para ele e para o sociedade melgacense;  falou do 
zelo que deviam ter em administrar os bens do município; agradeceu sua 
família: irmãos, sobrinhos, cunhados, filhos, netos e esposa. Disse que a eleição 
outrora fora ímpar, pois sua esposa embarcou junto comigo nessa caminhada, 
visitando quase todo interior do Município, conhecendo casas e pessoas e isso 
foi muito gratificante para ele; falou da estrutura montada na campanha, 
quando fora abraçado pela família e amigos, aos quais foram parceiros, por isso 
agradecia a todos; agradeceu ao Dr. Flávio, o qual irá assumir um cargo na 
Câmara; pediu aos secretários que procurassem tomar conta com cuidados de 
todos os vereadores, ajudando-os; agradeceu aos vereadores pelo voto de 
confiança depositado nele e que iria representa-los de forma íntegra e capaz. 
Pediu aos secretários, Prefeito e Vice-Prefeito que não ficassem com medo 
quando fossem chamados à Câmara Municipal, pois o objetivo de todos era 
buscar sempre o melhor, pois pretendia fazer um governo integrado entre o 
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Executivo e o Legislativo; falou dos 4 (quatro) anos de mudança que o 
município tivera e da maior expressão de voto popular, com a reeleição de 7 
(sete) vereadores, coisa que segundo ele, este modelo fora copiado por outros 
municípios vizinhos; falou da tristeza de se perder pessoas queridas para a 
Pandemia, no caso seu cunhado Domingos de Souza Junior, de apenas 48 anos 
de idade, que não tivera a oportunidade esta no momento; falou da 
coincidência entre o Junior e o Zequinha Viegas, ambos falecidos com 48 anos 
de idade, por isso oferecia seus 725 votos de confiança à suas irmãs  Dulcirema 
Pacheco Viegas e Iracema Sarraf Pacheco; disse que apesar disso a vida 
continuava e que a chegada da vacina era esperada por todos muita saúde e o 
resto a gente corre atrás. Parabenizou o Prefeito José Delcicley Pacheco 
Viegas, pela expressiva vitória com mais de 4 (quatro) mil votos de diferença, 
coisa inédita, em apenas 59 anos de emancipação política do Município de 
Melgaço. Disse que todos juntos fariam muito mais por Melgaço. Elogiou o 
pessoal da contabilidade da campanha, Dayane, Leandro, Regiane, que muitas 
noites passaram acordados trabalhando, na transmissão via internet. O 
resultado estava aí, nenhuma notificação recebida para correção de algo. 
Concluindo, falou do recurso através de emenda do Deputado Junior Ferrari, no 
valor de R$ 300,00 (trezentos mil reais) para a Educação e a saúde, o que já 
estava a disposição do senhor Prefeito. Finalizando, disse: “Boa sorte, 
inteligência e sabedoria a todos e um feliz ano novo”. Após o encerramento do 
uso da palavra a reunião fora suspensa, para que dentro de 15 (quinze) 
minutos, fosse iniciado o processo solene de eleição e posse da nova Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de Melgaço, a qual iria dirigir os trabalhos do 
legislativo no biênio 2021/2022. 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 
vinte e um. 
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