Ata da Primeira reunião Solene
de Posse dos Vereadores e eleição
para Nova Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Santa Inês, para o Biênio
2017/2018, realizada no dia 01 de
janeiro de 2017, às 09:00 horas da
manhã. Na sede da Casa Joaquim
Inácio de Oliveira.

Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezessete
(2017), às (09:00) nove horas da manhã, em sua sede a
Câmara Municipal de Santa Inês – PB, reuniu-se solenemente
com finalidade de empossar os senhores Vereadores eleitos e
eleição da nova Mesa Diretora para o biênio 2017/2018 (dois
mil e dezessete e dois mil e dezoito). Inicialmente o Senhor
Presidente José Roberto de Sousa, 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 os ensinou “Pai Nosso” e logo
após ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Dando Continuidade o
Senhor Presidente convidou a fazer parte da Mesa os
vereadores eleitos; Cleidinaldo Rodrigues dos Santos,
Fagundes Ramalho Marinho, Francisca Neide Vieira Lima,
Robenildo Carvalho de Sousa, João Vieira Neto, Francisco de
Sales Rodrigues do Nascimento, Francisco Ivo Vieira Lacerda,
João Luiz Cirilo Vieira Neto e Dione Vieira Leite, o senhor
Presidente convidou todas as autoridades presentes para
fazerem parte da mesa e convida o Senhor Prefeito Dr. João
Nildo Leite, para sentar Junto a Mesa e pede desculpas as
demais autoridades presentes por motivo de espaço não dar
para todos ficarem junto a Mesa,
dando continuidade a
reunião o senhor Presidente pede para que todos os
vereadores eleitos ficarem de pé, para efetuarem perante a
população em geral e as autoridades presentes o Juramento
e ouvirem a leitura do Termo de Posse dos vereadores,
Prosseguindo os Vereadores assinaram o juramento e o termo
de Posse, seqüenciando o senhor Presidente declarou todos

os vereadores eleitos empossados para seus referidos Cargos.
Dando continuidade o Presidente autorizou o primeiro
Secretário a realizar a leitura do Edital de Convocação para
eleição e composição da Mesa diretora da Câmara
Municipal de Santa Inês – PB, a leitura da única chapa
apresentada chapa “A” denominada Trabalho e Ação,
tendo a referida chapa a seguinte composição: vereador
João Luiz Cirilo Vieira Neto - Presidente, vereador Francisco de
Sales Rodrigues do Nascimento – Vice-Presidente, vereadora
Francisca Neide Vieira Lima – Primeiro Secretário e o Vereador
Cleidinaldo Rodrigues dos Santos – Segundo Secretário, logo
após os senhores vereadores eleitos solicitaram da
Presidência, que a eleição da Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Santa Inês PB, fosse realizada através do voto
por aclamação, o qual foi deferido pelo Presidente e em
seguida o Presidente Colocou em votação a referida chapa
“A” a qual foi eleita por unanimidade de votos,
seqüenciando o Presidente declarou eleita a chapa “A”
denominada Trabalho e Ação, em seguida o presidente em
exercício convidou o presidente ora empossado para assumir
a Presidência e o mesmo convidou o Vice-Presidente
Francisco de Sales Rodrigues do Nascimento, o primeiro
Secretário Francisca Neide Vieira Lima, e o segundo
Secretário Cleidinaldo Rodrigues dos Santos, para os mesmos
tomarem posse dos seus referidos Cargos. Logo após o senhor
Presidente João Luiz Cirilo Vieira Neto, fez o uso da palavra e
o mesmo agradece a todos por confiarem nele este cargo
de muita responsabilidade, e que estará pronto para ajudar a
todos que precisarem a qualquer hora para servir a cada um,
e fala que hoje a Câmara Municipal tem um só grupo unido
para melhorar o Município, em seguida facultou a palavra
aos senhores vereadores recém empossados. Onde fez uso
da palavra o vereador Fagundes Ramalho Marinho, que
saudou a todos presentes de modo geral agradeceu a todos
por mais um mandado como vereador e deseja um feliz Ano
novo a todos. Prosseguindo fez o uso da palavra o ExVereador Jaelligton Anderson Lacerda Vieira, que saudou a
todos os presentes, e desejou um feliz ano novo agradeceu a
presença de todos aqui trabalhando e fazendo o possível

para melhorar a cidade. Logo após fez o uso da palavra o
Vereador Robenildo Carvalho de Sousa que saudou a todos
presentes, diz que dois mil e dezessete começa uma nova
luta tentando corrigir os erros passados tentando melhorar o
futuro e diz para a população vamos lutar pelo progresso e
trazer melhorias para o povo. Dando continuidade fez o uso
da palavra o Vereador Cleidinaldo Rodrigues dos santos que
saudou a todos presentes, diz que os colegas Vereadores
continuem assim um grupo que não tem oposição e que
estão trabalhando pelo município e pela cidade e só
agradece ao Senhor Prefeito Dr. João Nildo Leite que esta
fazendo um trabalho excelente pela cidade agradece a
todos e deseja um feliz Ano Novo. Prosseguindo fez o uso da
palavra o vereador Francisco Ivo Vieira Lacerda que saudou
a todos presentes, fala que é um prazer estar nesta casa
empossando o Senhor Presidente e os colegas Vereadores, e
que possam continuar um trabalho olhando aonde precisa,
agradece a todos que o colocaram aqui nesta casa para
defender o interesse de todos e deseja a todos presentes um
Feliz Ano Novo. Dando continuidade fez o uso da palavra a
vereadora Francisca Neide Vieira Lima, que saudou a todos
presentes e parabeniza ao Senhor Presidente por essa vitória,
parabenizou a todos os Vereadores eleitos e fala que pela
primeira vez nesta Casa Legislativa tem duas vereadoras
mulheres, falou da sua dificuldade para se eleger mais uma
vez que trabalhou sozinha com pouco apoio da sua família,
falou que nós estamos no caminho certo trabalhando junto
com o senhor Prefeito e os demais vereadores para melhorar
a nossa cidade, agradeceu a todos e desejou um Feliz Ano
Novo para toda população. Logo após o senhor Presidente
facultou a palavra ao Senhor Prefeito Dr. João Nildo Leite que
saudou a todos presentes, parabeniza o Senhor Presidente,
fala que como executivo esta sensibilizado satisfeito pela
escolha do Presidente João Luiz Cirilo Vieira Neto e de toda a
Chapa eleita parabenizou todos os vereadores ora
empossados e os que saíram todos um excelente trabalho
para melhorar a nossa população em geral e diz que sem o
apoio dos vereadores um prefeito não faz nada, fala que os
senhores vereadores sempre procuraram aprovar projetos

para progredir, melhorar nossa cidade nosso município e fala
para todos os Vereadores não tem nenhuma objeção a
nenhum dos Vereadores porque todo projeto é aprovado por
unanimidade de votos e se ouve alguma falha não foi por
parte da Câmara de Vereadores pode ter sido falha da
administração pois a prefeitura se encontrava com
deficiência durante os quatro as anos atrás, pagando
algumas penalidades da lei, como INSS pagou uma divida de
mais de um milhão de reais e falau que concorda
plenamente com as palavras dos nobres vereadores que o
caminho do trabalho esta correto se não está muito bom
mais ruim não esta, agente sempre pode melhorar fala que
todos estão de parabéns e deseja um Feliz Ano Novo cheio
de Gloria e Paz. Continuando fez o uso da palavra o
vereador Francisco de Sales que saudou a todos presentes,
parabeniza os trabalhos com atitudes desta Casa Legislativa
do ex-presidente José Roberto de Sousa, provou que esta
correto em seus trabalhos com os colegas Vereadores, deseja
um feliz ano novo a todos. Prosseguindo o Senhor Presidente
João Luiz Cirilo Vieira Neto facultou a palavra a quem dela
quisesse fazer uso como ninguém a requereu declarou
encerrados os trabalhos dessa sessão. E determinou que
depois de lida e achada vai devidamente nos conformes ser
assinada
por
mim.________________________________________________primeiro
secretário.
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