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Ata Solene de Posse da Nova Mesa Diretora 
da Câmara Municipal de Melgaço, para o 
biênio 2023/2024. 
 

Ao 1º (primeiro) dia do mês de janeiro do ano dois mil e vinte três 
(2023), às 10:00 horas da manhã, no Canto Amazônico & eventos, situado a Rua 
Santos Dumont, s/nº, na cidade de Melgaço-Pá, de acordo com a portaria nº 
30/2022, de 28 de dezembro de 2022, reuniu-se o Poder Legislativo, em caráter 
solene, sob a Presidência do senhor Vereador Elias Sarraf Pacheco, tendo como 
secretários os senhores Vereadores Wanderson Alves Pinheiro e José Nilson 
Ferreira Rocha, 1º e 2º respectivamente e demais senhores Vereadores: José 
Antonio Souza Ramos, José Filho Pereira Correa, José Getulio Viegas de Lima e 
José Francisco Viegas Dias. Além das autoridades presentes ou representadas e 
o povo em geral. 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 24 de março 
de 2022, composta de José Getulio Viegas de Lima – Presidente; Wanderson 
Alves Pinheiro – Vice-Presidente; José Nilson Ferreira Rocha e José Filho Pereira 
Corrêa, 1º e 2º Secretários, para dirigir os trabalhos do Legislativo no biênio 
2023/2024. Dando início aos trabalhos o senhor Presidente invocou as bênçãos 
de Deus e declarou aberta a presente reunião. Em seguida foi feita a leitura de 
um trecho bíblico pelo senhor Vereador José Antonio Souza Ramos (Isaias 128, 
1-2). Depois foram lidos o Edital de Convocação nº 03/2022, o qual convocava 
os vereadores para a presente reunião e a Portaria nº 30/2022, transferindo 
temporariamente a sede da Câmara Municipal de Melgaço para o Canto 
Amazônico & eventos. Depois foram feitas entregas de Título de Cidadão (â) 
melgacense e Título de Honra ao mérito a várias personalidades do Município de 
Melgaço. Em seguida o senhor Presidente pediu aos senhores vereadores 
componentes da nova Mesa que ficassem de pés, junto à Mesa, para que 
fizessem o Juramento 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 seus membros a tomarem seus respectivos lugares à Mesa Diretora. 
Após isso, já sob a direção do senhor José Getulio Viegas de Lima, foi franqueada 
a palavra aos senhores vereadores e autoridades presentes, fazendo usa dela o 
senhor  José Antonio Souza Ramos,  que após saudar a todos com um bom dia, 
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falou da importância do momento, dizendo que só lhe restava deixar um 
agradecimento ao senhor Elias Pacheco e demais membros da Mesa passada, 
pelo bom trabalho realizado que segundo ele fora nota mil; disse que Deus é 
quem proporciona os bons e maus momentos e dirige os caminhos de todos e 
que o amanhã só Ele sabe. Falou da gratidão que sentia por sua esposa, filhos e 
a seus eleitores; parabenizou os novos membros da Mesa, senhores José 
Getulio, José Nilson, Wanderson Pinheiro e José Filho, dizendo que tudo iria dá 
certo e que estavam juntos, desejando a eles a proteção de Deus. Finalizou 
desejando um forte abraço a todos os presentes. Em seguida fez uso da palavra 
o senhor vereador Elias Sarraf Pacheco, que cumprimentou os vereadores, o 
Vice-prefeito, equipe cerimonial, assessor jurídico, secretário legislativo, e os 
senhores Ronildo e Abnel; falou de sua alegria e da satisfação do dever 
cumprindo e da experiencia adquirida na casa; disse que sua função na terra era 
desempenhar seu trabalho com honra e lealdade, pois tinha um grande carinho 
por Melgaço; falou da estrutura que ele fez na Câmara, dos projetos aprovados, 
da criação da Logomarca da casa, do apoio que recebeu do setor jurídico, dos 
funcionários, durante seu mandato como Presidente da Câmara; falou  que 
recebeu do Portal de Transparência 100% e por isso recebeu do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado do Pará, o Selo e disse que não seria ninguém 
se não tivesse ajuda de todas essas pessoas e vereadores; falou da aprovação de 
suas contas do ano de 2021, pelo TCM, através do auditor Daniel Lavareda, 
acreditando que até o mês de outubro de 2023, sua segunda Conta deve está 
sendo aprovada.  Disse que por te feito tudo isso, recebeu a Pedra de Diamante 
do TCM; falou das reformas feita na Câmara, com arquivos e memorial 
fotográfico dos vereadores, dizendo que só tem história se tiver memoria; disse 
que ainda faltava muita coisa a ser feita, mas que acreditava no novo Presidente 
e que saia da parte alta e ia para a baixa, desempenhar seu papel como vereador 
de bancada; enfim chegou a hora de entregar o bastão para outra pessoal; 
agradeceu sua família, esposa, a qual a amava muito, filhos e agradeceu 
imensamente também a parceria, que fora seu braço direito; falou de seu filho 
que se formara advogado, já tendo inclusive passado na primeira provado da 
OAB; falou da entrega da Escola Alfredo Lopes; agradeceu a todas as pessoas que 
receberam titulo de cidadão melgacense e honra ao mérito, as quais, segundo 
ele, foram escolhidas a DEDO, agradeceu seu primo, vereador Zé Viegas, ao 
senhor Didi Lima, Zecão, uma pessoa humilde, integra, ao Wanderson, que era 
companheiro e que nunca lhe disse não a qualquer pauta da Câmara. em 
seguida, dirigindo-se ao vereador José Getulio, falou: “compromisso, 
responsabilidade, competência, integridade, não deixa nada para o amanhã. 
Essa pessoa se chama Getulinho”. Que Deus dirija seus caminhos para o bem; ao 
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José Nilson, falou: “quando eu era secretário de Educação, encontrei-o num dos 
gabinetes da Prefeitura; hoje ele já está de cabeça branca; estou com três 
mandatos nas costas e ele com seis; ele se esconde dento do furo das tabacas; 
um sorriso dele vale mais do que mil abraços”. Depois falou sobre o vereador 
José Antonio, ao Flavio Viegas e a senhora genitora do Prefeito Tika Viegas, 
desejando a todos um abraço e pediu a Deus que lhes protegesse a todos. A 
seguir, fez uso da palavra o senhor José Filho Pereira Corrêa,  que após saudar a 
todos, agradeceu a Deus, esposas, filhos e o povo de Melgaço; falou do momento 
solene e parabenizou os presidentes Elias Sarraf Pacheco, que fechou com chave 
de ouro seu mandato e o senhor José Getulio Viegas de Lima, que estava 
assumindo; depois parabenizou os senhores José Viegas, Wanderson, Zé 
Antonio, José Nilson, que já estava em seu 6º mandato; parabenizou o senhor 
Didi Lima, Vice-Prefeito. Sobre o Getulinho, falou: “parceiro, vizinho de rio, se 
criamos juntos, tenho orgulho de nossas famílias, boa sorte”.  Finalizou falando 
da gratidão que sentia pelo senhor Miramor Ferreira, por ter lhe ajudado muito 
quando chegara a Melgaço em 2000, dando-lhe suporte financeiro até em 2015 
e pediu uma salva de palmas a todos os professores de Melgaço, desejando a 
todos, um feliz ano de 2023. Em seguida fez uso da palavra o senhor José 
Francisco Viegas Dias, que após de saudar seus companheiro e demais pessoas 
presente, agradeceu a Deus pela oportunidade; agradeceu aos presidentes Elias 
Pacheco e José Getulio, ao senhor Flávio Viegas, a sua mãe, ao seu tio Benedito 
Viegas, aos demais vereadores pela parceria; agradeceu a nova Mesa, pedindo a 
Deus que ela fizesse um bom trabalho à frente do legislativo, pois conhecia a 
capacidade de cada um de seus membros; falou de seus 10 anos de mandato na 
casa; falou da ajuda de sua esposa em sua carreira política. Findando, desejou a 
todos um feliz ano de 2023. Em seguida a palavra fora franqueada ao senhor  
Wanderson Alves Pinheiro, que em nome de sua esposa Vanessa, 
cumprimentou todas as mulheres presentes e em nome de seu primo José 
Pinheiro, cumprimento todos os homens presentes; falou que era o vereador 
mais jovem da Câmara e que não eleição passada perdera por apenas 22 votos 
para o vereador Elias Pacheco; disse ter aprendido muito com seus 
companheiros vereadores Elias, Diniz, Nilson, Getulio e os demais; falou de seu 
trabalho em prol do povo melgacense e que iria dar continuidade fazendo o 
máximo para fazer o certo. Findando seu discurso, desejou ao vereador José 
Getulio, muito sucesso em seu mandato como presidente, para que o mesmo 
desempenhasse um bom trabalho. No resto, desejou um feliz 2023 a todo o povo 
melgacense. Em seguida fez uso da palavra o senhor vereador José Nilson 
Ferreira Rocha, que começou agradecendo a Deus por está no legislativo a mais 
de 22 anos. Depois agradeceu ao povo de Melgaço e em especial a seus eleitores, 
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sua família, sua mãe dona Ana Ferreira, seus filhos, sua esposa. Disse: “te amo”. 
Agradeceu o vereador Elias Sarraf, pelo trabalho realizado na casa; agradeceu 
aos demais vereadores e ao vereador José Getulio, novo Presidente, agradeceu 
pela parceria e pelo convite feito a ele para fazer parte da nova Mesa. Em tom 
de brincadeira falou que a família Viegas não era fácil. Falou da união da Câmara 
e pediu licença da Mesa para mandar subi no palco, as pessoas que ele outorgou 
os títulos de Cidadão Melgacense – Maria do Carmo, Marcelo Castro, Antonio Sá 
e sua esposa -. Findando seu discurso, falou da formação de sua filha na medicina 
e disse a ela: “agora é com você, minha parte já fiz”. Em seguida a palavra foi 
franqueada ao senhor Vice-prefeito de Melgaço, Raimundo de Jesus Pereira Lia, 
que desejando um bom dia a todos os presentes, agradeceu a Deus por mais 
uma oportunidade; agradeceu a população presente e disse que era uma 
responsabilidade muito grande, representar o senhor Tika Viegas, pois, segundo 
ele, ele era uma pessoa fora de sério, honesto, humano, temente a Deus, 
cumpridor de seus deveres; disse: “o homem é bom, carinhoso, grande”; 
agradeceu aos vereadores que o receberam de braços aberto na Câmara, 
respeitando-o e dando-lhe muito carinho; disse que não era dono do 
conhecimento; agradeceu  ao dr. Flavio Viegas por estar sempre disposto 
quando é procurado. Depois, dirigindo-se ao povo, pediu perdão por suas falhas. 
Em seguida falou do senhor José Getulio, dizendo que não tinha dúvida de sua 
competência e de seu trabalho, pois conhecia a pessoa que ele era, pessoa de 
caráter, comprometida com o bem. Ao findar seu discurso, falou da pessoa do 
senhor Prefeito Tika Viegas, dizendo entre outras palavras: “Irmão, devo muito 
a esse cara. Ele mora dentro do meu coração”. Depois desejou um ano novo 
cheio de muita saúde a todo o povo de Melgaço e falou de sua angustia que 
passara com a doença de um membro familiar, não se envergonhando em dizer 
que chorará muito. Em seguida o senhor vereador José Getulio Viegas de Lima, 
ao passar a direção dos trabalhos a seu substituto, senhor Wanderson Alves 
Pinheiro, fez uso da palavra desejando uma boa tarde a todos e disse: “Obrigado 
meu Deus! Ao Prefeito Tika Viegas, agradeceu pelo apoio e confiança em apoia-
lo para a presidência da Câmara; agradeceu a sua tia Dulcirema Pacheco, ao Vice-
Prefeito, senhor Raimundo de Jesus Pereira Lima. Depois, dirigindo-se ao senhor 
Elias Pacheco, disse: “tudo é determinado por Deus”. Disse que o ex-presidente 
seria sempre o seu Presidente; agradeceu a seu tio Bena Viegas, a sua mãe, a seu 
Pai, esposa, filhos, irmãos e eleitores; agradeceu aos eleitores pelo apoio e 
mencionou o nome de duas pessoas idosas, senhoras Zilda e Maria, que vieram 
de muito longe para participar do momento, tendo elas acordadas muito cedo 
para tirar açaí e pescar, com o intuito de trazer até a minha pessoa, isso depois 
de terem viajado a noite inteira, vindas do Rio Laguna. Disse: “sem vocês eu não 
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estaria aqui, hoje”. Disse que era por isso que defendia seus eleitores dia e noite, 
pois eram pessoas honestas e trabalhadoras. A seguir, falou de seus amigos da 
cidade que lhe deram 519 votos; disse que era por isso que tinha forças e muita 
vontade e acreditava em Deus; disse que aprendera muito com seus 
companheiros, principalmente com o vereador Elias e que tinha seus acertos e 
suas falhas e que iria se inspirar neles para trabalhar com harmonia e sem briga 
para honrar o compromisso assumido. Disse: “o momento não é nosso e sim de 
vocês”, dirigindo-se ao povo. Falou que eles passavam, mas os mandatos 
ficavam. Pediu muita harmonia na casa para acertarem juntos, dizendo que o 
futuro só a Deus pertencia e que só Deus sabe a necessidade de cada um. 
Finalizou falando da pessoa do Prefeito Tika Viegas, que segundo ele, trabalhava 
muito em prol da educação, da infraestrutura da cidade e que a casa iria cobrar 
dele harmonicamente. Por último disse: “a política nunca compra nossa 
dignidade. Feliz ano novo a todos. A seguir como nada mais constasse, o senhor 
Presidente declarou a presente encerrada, antes, porém, convocando todos os 
senhores Vereadores para a reunião que seria realizada no dia 4 de janeiro de 
2023, às 09:00 da manhã, para formação das Comissões Permanentes da casa. E 
como nada mais contasse, eu José Nilson Ferreira Rocha, 1º Secretário, lavrei a 
presente ata, a qual foi lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos 
demais vereadores e por mim, pelo senhor 2º Secretário, pelo senhor Vice-
presidente e pelo senhor Presidente. 
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