
 

Ata da Primeira Reunião Solene 

de Posse para Nova Mesa Diretora da 

Câmara Municipal de Santa Inês - PB, 

para o Biênio 2019/2020, realizada no 

dia 01 de janeiro de 2019, às 17:00 

horas da tarde, Na Sede da Casa 

Joaquim Inácio de Oliveira. 

 

Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às dezessete 

horas da tarde, em sua Sede a Câmara Municipal de Santa Inês – PB, 

reuniu-se solenemente com finalidade de dar Posse à Nova Mesa 

Diretora para o Biênio 2019/2020 (dois mil e dezenove e dois mil e 

vinte). Inicialmente o Senhor Presidente Senhor João Luiz Cirilo Vieira 

Neto, em nome de “DEUS”, pela grandeza da Pátria e Paz entre os 

homens declarou aberto os trabalhos da sessão e convida a todos os 

presentes para rezarem a oração que “Jesus” nos ensinou “Pai Nosso”, 

e logo após ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Dando Continuidade o 

Senhor Presidente convida as autoridades presentes para fazerem 

parte da mesa, o senhor Secretário Raniere Nogueira de Sousa, 

Secretário Zezildo Leite Vieira, o Ex-vereador Jaelligton Anderson, o 

Ex- vereador Laécio Vieira, o senhor Presidente esclarece aos demais 

presentes que por falta de espaço não convida a todos para fazerem 

parte da mesa e que todos se sintam convidados, em seguida autoriza a 

primeira Secretária a senhora Francisca Neide Vieira Lima a fazer a 

leitura da presença dos senhores vereadores presentes, Francisca 

Neide Vieira Lima, Francisco Ivo Vieira Lacerda, Dione Vieira Leite, 

Francisco de Sales Rodrigues do Nascimento, Robenildo Carvalho de 

Sousa, João Vieira Neto, Fagundes Ramalho Marinho e João Luiz Cirilo 

Vieira Neto, ausência do vereador Cleidinaldo Rodrigues dos Santos, 

continuando o senhor Presidente autoriza a primeira Secretária a fazer 

a leitura do Juramento e do Termo de Posse da Nova Mesa Diretora e 

convida os Senhores Vereadores que fazem parte da Mesa a ficarem de 

pé e repetirem a leitura do juramento, continuidade o senhor 

Presidente convida o segundo Secretário senhor João Vieira Neto para 

assinar o Termo de Posse, convida a primeira Secretária Senhora 

Francisca Neide Vieira Lima para assinar o termo de Posse, convida 

também o senhor Vice-Presidente Francisco de Sales Rodrigues do 

Nascimento para assinar o Termo de Posse, Prosseguindo a primeira 

Secretária senhora Francisca Neide Vieira Lima convida o Senhor 



Presidente da Nova Mesa Diretora para assinar o seu Termo de Posse 

para o Biênio 2019/2020, depois que todos assinaram  os termos de 

Posse o Senhor Presidente leu novamente o termo de Posse que tem 

como Presidente vereador João Luiz Cirilo Vieira Neto, Vice-Presidente 

vereador Francisco de Sales Rodrigues do Nascimento, primeira 

Secretária vereadora Francisca Neide Vieira Lima e segundo Secretário 

vereador João Vieira Neto. Em sequencia declarou empossada a Nova 

Mesa Diretora para o Biênio 2019/2020. Prosseguindo fez o uso da 

palavra o Senhor vereador João Vieira Neto que saudou todos os 

presentes e agradeceu a presença do Assessor Jurídico Dr. Ilo Istênio 

Ramalho e demais Autoridades, falou da alegria de assumir este cargo 

e que juntamente com o Poder Executivo Municipal iram fazer um 

trabalho limpo e voltado para a população em geral, falou que está 

pronto para ajudar ao senhor Prefeito Dr. João Nildo Leite que é um 

prefeito de destaque na Paraíba exemplo a ser seguido por seu 

trabalho, agradece também ao empresário Francisco de Figueiredo 

pela as transmissões das reuniões na rádio Alternativa e deseja a todos 

um feliz ano novo. Sequenciando faz uso da palavra a senhora 

vereadora Francisca Neide, que saudou a todas as autoridades 

presentes, parabenizando aos senhores Vereadores e também a 

composição da Mesa Diretora, agradece pelos três mandatos como 

primeira Secretária e deseja a todos a benção de “DEUS” e muita saúde 

para todos, declarou que estar de braços abertos para ajudar a toda 

população que dela precisar juntamente com o senhor Prefeito e deseja 

um feliz ano novo para cada um, e que “Deus” assim seja Louvado, 

sequenciando o senhor Presidente passa a palavra ao vereador Vice-

Presidente Francisco de Sales Rodrigues do Nascimento, onde saudou a 

todas as autoridades presentes e população em geral, o mesmo justifica 

a ausência do vereador Cleidinaldo Rodrigues dos Santos, falou que 

tem certeza que sua falta foi por um motivo justo, agradece por mais 

uma vez dar a confiança dos colegas vereadores para assumir o cargo 

de Vice-Presidente desta Casa, falou da satisfação por parte do Sr. 

Prefeito em ter uma Câmara de Vereadores unida para o bem da 

população, e que todos os Projetos que vêem a esta Casa são todos 

aprovados por nós Vereadores, agradece a presença do Assessor 

Jurídico desta Casa, pelos seus excelentes serviços prestados aos 

vereadores e a esta Câmara Municipal, falou ainda que todos os colegas 

vereadores desejam o crescimento de Santa Inês e melhorias para a 

população e deseja um Feliz ano Novo para todos. Em seguida faz uso 

da palavra a senhora vereadora Dione Vieira Leite, que saudou todas as 

autoridades presentes e população, parabenizou a nova Mesa Diretora 



e desejou um Feliz Ano novo para todos. E faz um convite para a 

população em geral, para que nesse mês de Janeiro possamos 

participar da Festa da Padroeira da nossa cidade, que começará no dia 

11 e vai até o dia 21 de janeiro. Sequenciando passa a palavra ao 

Senhor vereador Francisco Ivo Vieira Lacerda, o mesmo saudou as 

autoridades presentes, parabenizou a nova Mesa Diretora, saudou 

todos os colegas Vereadores, parabenizou o Senhor Presidente pela 

conquista, falou dos projetos que todos que vêem a esta Casa são todos 

aprovados pelos colegas Vereadores agradece ao Assessor Jurídico 

pela Presença, por sempre estar presente nas reuniões e deseja um 

Feliz Ano Novo cheio de Paz e saúde para todos. Dando continuidade 

passa a palavra ao senhor Secretário Raniere Nogueira de Sousa, que 

saudou as autoridades presentes, parabenizou a Nova Mesa Diretora 

para o Biênio 2019/2020, parabenizou também a Posse do 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República senhor Jair Bolsonaro 

desejou que “Deus” o abençoe e ilumine a sua mente para conduzir o 

nosso País, parabenizou também a Posse do Nosso Governador do 

Estado da Paraíba João Azevedo, falou que recebeu uma ligação do 

Senhor Governador João Azevedo desejando a toda população de Santa 

Inês, um feliz Ano Novo, parabenizou os trabalhos desta Casa e 

principalmente os Trabalhos dos Senhores Vereadores. Falou que deve 

a honra de ser vereador constituinte de 1997 a 2012 e também de ser 

Presidente desta Casa por três Mandatos seguidos, agradece ainda os 

senhores vereadores pela união. Falou que o Senhor Prefeito Dr. João 

Nildo Leite ficará na historia pelos seus serviços prestados a nossa 

população. Parabenizou especialmente ao Senhor Presidente por mais 

uma conquista e por seus trabalhos a frente desta Casa Legislativa 

Municipal. Sequenciando o senhor Presidente passa a palavra ao Ex-

vereador Laécio Vieira de Figueiredo, que saudou os componentes da 

Nova Mesa Diretora, cumprimenta as autoridades presentes e o 

Assessor Jurídico desta Casa Dr. Ilo Ramalho, leva um grande abraço 

aos seus amigos presentes no Plenário desta Casa, pede a população 

em geral que venha mais as reuniões dos vereadores, comentou sobre 

a falta de lideranças políticas na reunião,  em nome da rádio alternativa 

agradece a presença de todos e deseja a todos um feliz Ano Novo cheio 

de Paz e Saúde para todos. Sequenciando usou da palavra o Senhor 

Secretario Dr. Zezildo Leite Vieira, onde parabenizou a Nova Mesa 

Diretora, os senhores Vereadores e Ex-vereadores, parabenizou a 

população por estarem presente em grande número a esta sessão, 

parabenizou a Câmara de Vereadores de Santa Inês, por fazer um 

trabalho limpo e transparente em prol deste município juntamente 



com o Poder Executivo Municipal. Parabenizou a Assessoria Jurídica do 

Poder Legislativo e do Poder Executivo, deseja que “Deus” com sua 

grande sabedoria ilumine a mente desta Mesa Diretora, do senhor 

Prefeito e dos Senhores vereadores para continuarem a fazer o bem a 

toda população do nosso município de Santa Inês. Falou que nós 

precisamos trabalhar na formação dos cidadãos de hoje para 

construção de um amanhã melhor para todos nós, parabenizou o 

Senhor Prefeito Dr. João Nildo Leite pelos seus excelentes serviços 

prestados a frente deste município de Santa Inês, que na área da 

Educação, na saúde e em todas as demais Secretarias juntamente com a 

Câmara de Vereadores estão fazendo um ótimo trabalho que ira ficar 

na historia deste município, deseja a toda população um Feliz Ano 

Novo. Prosseguindo fez o uso da palavra o Ex- vereador Jaelligton 

Anderson Lacerda Vieira, que saudou a todos os presentes, 

parabenizou a Nova Mesa Diretora e os Senhores vereadores pelos 

serviços prestados no ano de 2018 e pede que façam muito mais em 

2019, e deseja um Feliz Ano Novo a toda população, agradece a 

presença de todos. Em seguida fez o uso da palavra o vereador 

Presidente João Luiz Cirilo Vieira Neto, que saudou todos os presentes, 

saudou as autoridades e os colegas vereadores, parabenizou o trabalho 

do Poder Executivo, parabenizou os colegas vereadores pela união, 

agradece a todos e deseja um feliz ano novo a toda população deste 

município. Prosseguindo o Senhor Presidente facultou a palavra a 

quem dela quisesse fazer uso como ninguém a requereu declarou 

encerrados os trabalhos da 1ª primeira Reunião Solene de Posse da 

Nova Mesa Diretora para o Biênio 2019/2020, realizada no Plenário da 

Câmara Municipal, em 01 de Janeiro de 2019 às 17:00 horas da tarde. E 

determinou que depois de lida e achada nos conformes, vai 

devidamente assinada por 

mim.________________________________________________________ primeira 

Secretária a escrevi. 

 

______________________________________________________________ 

JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO 

Presidente 

 

______________________________________________________________ 

FRANCISCO DE SALES R. DO NASCIMENTO 

Vice-Presidente 

 



______________________________________________________________ 

FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA 

1ª Secretária 

 

______________________________________________________________ 

JOÃO VIEIRA NETO 

2º Secretário 

 

______________________________________________________________ 

CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS 

Vereador 

 

______________________________________________________________ 

ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA 

Vereador 

 

______________________________________________________________ 

DIONE VIEIRA LEITE 

Vereadora 

 

______________________________________________________________ 

FAGUNDES RAMALHO MARINHO 

Vereador 

 

______________________________________________________________ 

FRANCISCO IVO VIEIRA LACERDA 

Vereador 
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