
Estado do Pará 
Poder Leg-islativo 
Câmara Municipal de Mel!fi1Çº 

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

Ao 12 (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. Havendo número lega l 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 22 Secretários, para dirigir os trabalhos d~ Legislativo 
no biênio 2023/2024. Dando início aos trabalhos o senhor Presidenti 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 
{lsaias 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 df 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, os quais falaram 
sobre o momento que estavam vivendo. A seguir como nada mais constasse, o 
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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 sen~idente. 

l®&r ' 
José Ni so eira Rocha 

/2. p- etário 
(1~ {?e;&l'Ul-~ 

José Filho Pereira Corrêa 
2º Secretário 

!®ir ~~6o~1v1.·p;~~;o 
Vice-presidente 

~E --wdG,~vJ~ .de l,rns, 
~ . fusê Getuho Viegas de titna 

Presidente 

t os-6/ r.UJ,tYl s, ... ~tft,tú JÀ '-1~ , nto 1õ"s'ouza lfa'mos 

~/ ~J 0(45 
o ~l1~ranéls~iegaffiías 

Eb 6())(/luf-;;)~ 
Elias Sarraf Pacheco 
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TERMO DE POSSE 

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mi l e vinte 
e um (2023), às dez horas da manhã, compareceu no Canto A..mazônico 
& eventos, sede temporariamente deste Poder Legislativo (portaria 
nª31i2022), em sessão solene desta Câmara Municipal, o Sénhor José 
Getulio Viegas de Lima, eleito Presidente da Câmara Municipal de 

. ' . ' . 

Melgaço, em eleição realizada no dia 24 de março do ano de dois mil e 
vinte e dois, para o biênio 2023/2024, para, na presença do s1nhor Elias 
Sarraf Pacheco, atual Presidente da Câmara Municipal, dos \7ereadores 
e demais autoridades convidadas, tomar posse do respectivo cargo, nos 
termos da Lei Orgânica Municipal, Após as formalidades regimentais, 
prestou em voz alta o seguinte compromisso: "Por minha honra e pela 
pátria, prometo solenemente manter, defender, cumprir e fazer 
cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado do Pará e 
a Lei Orgânica do Município de Melgaço, observar as demais leis e 
promover o bem geral do Município", Após o qual o senhor Elias Sarraf 
Pacheco, proclamoü-o empossado. Para constar, lavrou-se este Termo 
de Posse que vai assinado pelo Ex-Presidente e pelo emposs·ado. 

J:: P, '.. - ·. ~>-, ,z.,L--=P ~ 
Ei~arrãt Pacheco 

Ex-Pir 
José. Getulio · . as de Lima 

Presidente Empossado 
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Dados da Eleição de 15 de novembro de 2020 

Cargo: Vereador 

Eleitores Aptos a Votar para este Cargo: 16.995 eleitores 

Votos Apurados: 13.B0ç_ votos 

Abstenções: 3.189 eleitores 

Votos em Branco: 44 votos 

Votos Nulos: 349 votos 

Data da Diplomação: 16 de dezembro de 2020 

Data da Última Totalização: 15 de novembro de 2020 

Este documento não contém emendas nem rasuras. 
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Ad iciOIML Ba111t . ~,ia ,•e la 
ICMS 
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Valor 
35, J. ~, 
0,67 _ 

U,45 . 
l! , 28 
1,27 
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1,27 
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Total a pa11ar: R$ 61, 31 
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