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Ata Solene de Eleição da Nova Mesa Diretora 
da Câmara Municipal de Melgaço, para o 
biênio 2023/2024, em 24 de março de 2022 

 
 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março do ano dois mil e vinte e 
dois (2022), às 20:00 horas, no Plenário Francisco Mamede, situado a avenida Senador 
Lemos, nº 357, na cidade de Melgaço-Pá, a Câmara Municipal de Melgaço reuniu-se 
em caráter solene, sob a Presidência do senhor Elias Sarraf Pacheco, tendo como 
secretários os senhores vereadores Wanderson Alves Pinheiro e Carlos Diniz Miranda 
Costa, 1º e 2º respectivamente e demais senhores vereadores: José Nilson Ferreira 
Rocha, Eliabe Rodrigues Lima, Gil Paulo Nunes Brilhante, José Filho Pereira Correa, 
José Francisco Viegas Dias, José Getulio Viegas de Lima, Joselito Caramês de Melo e 
José Antonio Souza Ramos. Se fazia presente também, os senhores: Eder Vaz, Padre 
Anderson Silva, Dr. Flavio Viegas, Raimundo Nonato, Pastor Jônias, Isaias Guedes, Eli 
Paulo, Nilton da Ematé-Pá, além de outras autoridades presentes ou representadas. A 
finalidade da reunião era eleger a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Melgaço, para dirigir os trabalhos do legislativo pelos próximos dois anos seguintes 
(2023/2024). Em seguida o senhor Presidente pediu ao senhor vereador Carlos Diniz 
Miranda Costa que fizesse a chamada de presença dos senhores vereadores. Depois 
foi feita a leitura de um trecho bíblico pelo senhor vereador Joselito Carames de Melo 
– jeremias: 33, 1 a 3 – Depois foi feita a leitura do Edital de Convocação, pelo senhor 
vereador Wanderson Alves Pinheiro. Em seguida o senhor Presidente convidou os 
vereadores interessados a serem candidatos aos cargos na Mesa Diretora a 
apresentarem suas chapas. Foi apresentada uma Chapa à Mesa, denominada 
“JUVENTUDE, EXPERIENCIA E TRABALHO”, compostas dos nomes: José Getulio Viegas 
de Lima, Presidente; Wanderson Alves Pinheiro, Vice-presidente; José Nilson Ferreira 
Racha,1º Secretário e José Filho Pereira Correa, 2º Secretário. Dando continuidade à 
reunião, após expirado o prazo para apresentação das chapas, o senhor Presidente 
convidou os senhores vereadores José Francisco Viegas Dias e Eliabe Rodrigues Lima, 
para servirem de escrutinadores, a fim de verificarem a autenticidade do processo, 
vistoriando as cédulas de votação, urna e cabina. Findo essa parte, o senhor Presidente 
determinou o início da votação, sendo feita por ordem alfabética e secreta. Encerrada 
a votação, foram convidados os senhores Gil Paulo Nunes Brilhante e José Antonio 
Souza Ramos, para fazer a apuração dos votos. Logo após, depois de apurados e 
contados os votos, foi verificado a vitória da Chapa “JUVENTUDE, EXPERIENCIA E 
TRABALHO”, a qual obteve 11 (onze) votos favoráveis. Conhecido o resultado, o senhor 
Presidente anunciou a nova Mesa Diretora que iria dirigir os trabalhos legislativo no 
biênio 2023/2024, cuja posse aconteceria no dia 1º de janeiro de 2023, às 10:00 hs da 
manhã, no Plenário Francisco Mamede. A seguir foi franqueada a palavra aos senhores 
vereadores, tendo o senhor Carlos Diniz Miranda Costa, usado a tribuna e depois de 
desejar uma boa noite a todos os presentes, disse ser aquele momento de muita 
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alegria; parabenizou a nova Mesa eleita e pediu a eles que conduzissem a casa com o 
maior respeito e compromisso; dirigindo-se ao senhor Elias Sarraf Pacheco, o mesmo 
falou de sua administração e da harmonia na organização das coisas do legislativo. Em 
seguida usou a palavra o senhor vereador Eliabe Rodrigues Lima, que dirigiu um boa 
noite a todos os presentes e parabenizou a nova Mesa pela vitória alcançada. Também 
parabenizou a Mesa atual, na pessoa de seu presidente, pelo trabalho desenvolvido a 
frente do legislativo. Dirigindo ao vereador José Nilson Ferreira Rocha, falou do 
respeito e admiração que tinha por ele. a seguir a palavra fora usada pelo senhor 
vereador Gil Paulo Nunes Brilhante, que depois de desejar um boa noite a todos os 
presentes, falou de sua alegria em estar participando daquela reunião tão importante. 
Falou da união da casa, dizendo que a prova dessa união era a chapa apresentada sem 
nenhuma concorrência; parabenizou a nova Mesa pela vitória e pediu que ela, na 
pessoa de seus membros, lutasse por melhorias. Falou de seus requerimentos 
apresentados e aprovados, todos para melhoria do município de Melgaço. Elogiou a 
administração Municipal pelo grande trabalho que vem fazendo em Melgaço, sendo 
construídas 23 escolas; finalizando, pediu ao novo Presidente eleito que continuasse o 
trabalho do então presidente Elias Sarraf Pacheco, o qual tinha seu respeito e 
admiração e agradeceu a Deus por tudo. Depois a palavra foi franqueada ao senhor 
vereador José Antonio Viegas dias, que após saudar a todos, agradeceu a Deus por 
mais uma oportunidade e parabenizou a nova Mesa recém-eleita, pedindo que ela 
desse continuidade ao trabalho que a atual estava realizando. Em seguida a palavra 
fora usada pelo senhor vereador José Filho Pereira Correa, que agradeceu a Deus e 
parabenizou os eleitos, dizendo que estava para somar. Disse que estava vereador a 
um ano e três meses, mas que já fizera requerimentos pedindo construção de escolas. 
A seguir fez uso da palavra o senhor vereador José Francisco Viegas Dias, que desejou 
um boa noite a todos os vereadores, secretários municipais, padre e comunidade em 
geral. Disse que estavam vivendo uma festa democrática e parabenizou a Mesa atual 
pelo trabalho que realizava a frente do legislativo e a nova Mesa, pediu que fosse 
abençoada por Deus e estes lhes dessem capacidades e inteligência para conduzirem 
a Câmara. Falou de sua felicidade em poder participar daquela reunião e disse que já 
estava vereador em três mandatos e estes sem brigas. Continuando, a palavra fora 
franqueada ao senhor vereador José Nilson Ferreira Rocha, que cumprimentou os 
vereadores e comunidade em geral em nome da sua família: esposa e irmã presentes 
à reunião; agradeceu a Deus por participar mais uma vez da eleição, já sendo a 12ª. 
Falou da nova Mesa Diretora, desejando sucesso e que estava para somar, pois já era 
vereador a 21 anos e sabia o que representava ser parlamentar, sempre sendo 
criticado; agradeceu a Deus, a seus familiares e eleitores; agradeceu a presença dos 
secretários municipais presentes. Prometeu conduzir juntamente com os demais 
companheiros de Mesa, os trabalhos do legislativo. Referiu-se a seu discurso que 
sempre foi e sempre será pelo povo, em favor do povo. Disse ao vereador José Getulio 
Viegas de Lima: “vereador, quando você chegou nesta casa em já estava”. Prometeu 
fazer seu trabalho voltado para a população; falou da harmonia que existe entre os 
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poderes legislativo e executivo salientando que tem que ser assim, pois, segundo ele, 
briga jamais adiantará. Encerrando, pediu orações a Câmara Municipal. Em seguida 
usou a palavra o senhor vereador Joselito Caramês de Melo, que após saudar todos os 
nobres vereadores, secretários municipais, autoridades presentes ou representadas, 
professores, disse que naquele momento, a palavra era “Gratidão”. Disse que estava 
feliz, pois pela primeira vez seu filho Eduardo estava presente para lhe prestigiar; falou 
ao povo que a casa era deles; entregou a Deus todas as autoridades constituídas por 
Ele. parabenizou a nova Mesa pela vitória alcançada; falou que quando alguém recebe 
críticas é porque está incomodando pelo seu trabalho; falou sobre as pessoas do 
Cassimiro de Almeida Correa, Eder Vaz, Pastor Jônias, Padre Anderson; disse que 
quando esteve vereador em outro mandato, lhe apelidaram de “pau de dá em doido”, 
pois era oposição. Agradeceu a Deus em poder estar lutando em prol do bem-estar de 
Melgaço, que a amo muito e por isso sempre lutava pelas necessidades do povo. Por 
fim comentou a diferença que existia depois que o TIKA VIEGAS assumiu Melgaço, 
segundo ele, tudo de bom. Muito trabalho. Na sequência a palavra fora franqueada ao 
senhor vereador Wanderson Alves Pinheiro, que em nome de sua genitora e do senhor 
Samuel Lima, saudou todos os presentes; agradeceu a Deus pela vida e disse que 
estava vereador para defender o povo de Melgaço; sobre a Mesa atual, ele 
parabenizou-a pelo trabalho que vinha desenvolvendo a frente do legislativo; 
reportou-se sobre a nova Mesa recém-eleita, desejando-lhe sucesso e 
desenvolvimento para o crescimento  da casa. Disse que estava compondo a nova, 
como Vice-presidente e que era o vereador mais jovem. Em seguida fez uso da palavra 
o senhor vereador José Getulio Viegas de Lima, que após desejar um boa noite a todos 
os presentes e pediu um minuto de silencio pela memória de José Martins Micheles, 
o Zé caboco, como era conhecido; disse que o falecido ajudará a construir a história de 
Melgaço, trabalhando por muito anos na usina elétrica de Melgaço; falou que aquele 
era um momento muito especial por ser eleito o novo Presidente da casa. Disse que 
toda autoridade era constituída por Deus; agradeceu ao povo presente, dizendo que 
quem tirava e botava o vereador na Câmara eram eles; agradeceu as autoridades 
presentes, familiares, esposa. Falou do legado que o atual Presidente iria deixar pelo 
modo como ele estava conduzindo a Câmara, sem briga, muita paz e harmonia. Disse 
que todos eles tinham interesses particulares, mas o principal interesse de um 
legislador era o bem-estar do povo, pois são eleitos para isso, para fiscalizar o Poder 
Legislativo e isso eles estavam fazendo arduamente; agradeceu o secretário de 
Educação pelo trabalho desenvolvido; agradeceu o senhor Prefeito TIKA VIEGAS, pelo 
grande trabalho que vem fazendo no município de Melgaço e também por confiar em 
sua pessoa. Disse que ele já fez muita coisa, mas que tem que melhorar muito; falou 
que em outros tempos eles faziam requerimento e os gestores não atendiam, hoje a 
coisa é diferente, eles fazia os mesmos e o Prefeito ao invés de responder, já fazia a 
obra; disse que ele não vai fazer tudo, mais o que estiver em seu alcance ele fará; 
agradeceu o apoio dos vereadores e a parceria da casa e pediu a Jesus sabedoria para 
cada um dos vereadores. Por ultimo fez uso da palavra o senhor vereador Elias Sarraf 
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Pacheco, que depois de passar a direção dos trabalhos a seu 1º secretário, fez uso da 
tribuna, cumprimentando, de um após outro, todos os vereadores e depois dirigiu os 
cumprimentos as autoridades presentes ou representadas e ao público presente. Disse 
que estava lisonjeado pelo momento democrático que a Câmara Municipal estava 
realizando, agradecendo a Deus por isso. Falou da árdua tarefa de comandar uma 
Câmara com onze vereadores. Parabenizou a chapa vencedora, pedindo que ela ao 
exercer seu posto, desse continuidade ao trabalho desenvolvido por ele; falou da 
aprovação do novo Regimento Interno, que a 32 fara aprovado. Agora com uma 
reformulação total, já merecida, ele numa das muitas mudanças, incluía o Vice-
presidente na nova Mesa. Agradeceu o senhor José Nilson Ferreira Rocha, vereador 
de muita sabedoria, além de seis mandatos consecutivos; falou da nova formação da 
bancada, com a subida de uma mesa para o Vice-presidente; agradeceu a presença de 
alguns secretários Municipais, em especial o senhor Eder Vaz, secretário de Educação; 
do senhor Cassimiro Correa, que já fora vereador, vice-prefeito e Prefeito de Melgaço; 
pastor Jônias, Padre Anderson Cardoso, Dr. Flávio Viegas, Isaias Guedes, Eli Paulo, José 
Nilton da Emater-Pá, Raimundo nonato, do sindicado dos trabalhadores, Samuel Lima, 
ex-vereador de Melgaço e povo em geral presente a reunião. Disse que estava muito 
feliz por poder fazer as mudanças na casa, segundo ele, bastava um olhar para se 
perceber isso; falou da LOGOMARCA, dizendo que estava muito honrado e agradecido 
em poder fazer as mudanças, com a ajuda de seus companheiros vereadores; falou da 
logomarca da casa que retratava todas as etnias, de diversas cores e dava ênfase as 
frases: “Poder legislativo, poder do povo”; em seguida comentou seu desejo de criar a 
galeria da casa, com fotos e registros dos trabalhos de todos os vereadores. Falou da 
pessoa que dava nome ao plenário da Câmara, senhor Francisco Mamede, que 
segundo ele, fora autor de muitas coisas em Melgaço, sendo vereador, Presidente da 
casa e por último advogado da junta de reconciliação de trabalho e fora autor do Hino 
de Melgaço, do brasão e da bandeira. Disse que o mesmo pertencia a uma grande 
família. Por isso ele mandara pintar a bandeira de Melgaço em baixo de seu nome, por 
ser ele, um alto didata nos anos 60 a 80, homem de muita inteligência. Depois 
reportou-se ao nome do prédio da Câmara, que era do senhor Osvaldo Rodrigues 
Viegas, que fora vereador, Vice-prefeito, farmacêutico e comerciante, homem público 
e influente em Melgaço; falou de seu desejo que era de sempre lutar e defender o 
povo, pois os vereadores eram revestidos com o poder dado pelo povo. Falou que 
pretendia criar a galeria dos vereadores, com fotos e registros dos vereadores, 
registrando para ficar na memoria de seus filhos e familiares; disse que fazer política 
era planejar e atender o próximo e para que o vereador seja reconhecido tem que 
trabalhar e transmitir confiança aos eleitores, construindo junto com eles, acreditando 
neles; agradeceu ao gestor Municipal pela ajuda e confiança que tem em sua pessoa; 
agradeceu o senhor José de Lima Nogueira Filho, secretário Legislativo, pelo bom 
trabalho que desenvolve na casa; agradeceu aos demais funcionários, Abnel de Souza 
Figueiredo, pessoa simples e humilde; Ronildo Sales de Souza, muito prestativo; ao 
Waldir, responsável pelo serviço sonoro da casa; a Emayla, a Inês. A seguir, como nada 



 
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 

mais constasse, o senhor Presidente declarou a mesma encerrada, antes, porém, 
marcando uma nova reunião ordinária a ser realizada no dia 25 de março de 2022, às 
09:00 hs da manhã e uma outra para o dia 30, para reorganizar as Comissões 
Permanentes da casa. E como nada mais houvesse a ser tratado, eu Wanderson Alves 
Pinheiro, 1º secretário, mandei lavrar a presente Ata, a qual depois de lida e achada 
conforme, foi assinada por mim, pelo senhor 2º secretário Carlos Diniz Miranda Costa 
e pelo senhor Presidente Elias Sarraf Pacheco e por quem mais de direito. Plenário 
Francisco Mamede, em 24 de março de dois mil e vinte e dois. 

 
Elias Sarraf Pacheco  

Presidente da Câmara Municipal de Melgaço 
 

Wanderson Alves Pinheiro      Carlos Diniz Miranda Costa 
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José Filho Pereira Correa     José Francisco Viegas Dias 
Vereador                                    Vereador 

 
José Getulio Viegas de Lima       José Antonio Souza Ramos 

Vereador                                     Vereador 
 

José Nilson Ferreira Rocha       Joselito Caramês de Melo 
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