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Ata da Primeira reunião Solene de Posse dos Senhores 

Vereadores para o Exercício de       2021-2024, eleição da Nova 

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santa Inês, para o 

Biênio 2021/2022, e posse do Excelentíssimo Senhor Prefeito do 

Município de Santa Inês PB, Exercício de 2021-2024, realizada 

no dia 01 de janeiro de 2021, na sede da Casa Joaquim Inácio de 

Oliveira, às 08:00 horas da manhã.  

Câmara    Municipal    De   Santa   Inês   PB 

 CNPJ: 01.760.259/0001-01. 

 

Ao primeiro dia do mês de janeiro de 

dois mil e vinte um (2021), às (08:00) oito horas 

da manhã, em sua sede a Câmara Municipal 

de Santa Inês – Estado da Paraíba, reuniram-

se solenemente com finalidade de empossar 

os senhores Vereadores eleitos, Prefeito e 

Vice-Prefeito do Município para o Exercício 

de 2021-2024, e a ELEIÇÃO DA NOVA MESA 

DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL, para o 

BIÊNIO 2021-2022. Inicialmente o Senhor 

Presidente João Luiz Cirilo Vieira Neto, CPF: 

078.919.394-97 em nome de “Deus” pela 

grandeza da Pátria e Paz entre os homens, 

declarou aberto os trabalhos da sessão 

solene e convida a todos os presentes para 

rezarem a Oração que Jesus os ensinou o “Pai 

Nosso”, e logo após ouvir o Hino Nacional 

Brasileiro.  Dando Continuidade o Senhor 

Presidente convidou para fazer parte da 

Mesa os vereadores eleitos; Fagundes 

Ramalho Marinho, Francisca Neide Vieira 

Lima, Robenildo Carvalho de Sousa, João 
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Vieira Neto, José Ribamar de Souza Oliveira, 

Luzia Genésio Vieira, Janiedson Vieira 

Pereira, Riquelce Rodrigues Leite e João Luiz 

Cirilo Vieira Neto, em seguida o senhor 

Presidente convidou todas as autoridades 

presentes para fazerem parte da mesa e 

convida o Senhor Prefeito Dr. João Nildo 

Leite, Dr. João Carlos Vieira, Felix Henrique 

Vieira, convida também o Senhor Francisco 

de Sales Rodrigues do Nascimento e Senhora 

Zilvani Vieira, 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 

fiquem de pé, para efetuarem perante a 

população em geral e as autoridades 

presentes o Juramento e ouvirem a leitura do 

Termo de Posse dos senhores vereadores, 

Prosseguindo os Vereadores assinaram o 

juramento e o termo de Posse, sequenciando 

o senhor Presidente declarou todos os 

vereadores eleitos empossados para seus 

referidos Cargos. Dando continuidade o 

Senhor Presidente autorizou a primeira 

Secretária a realizar a leitura do Edital de 

Convocação para eleição e composição da 

Mesa diretora da Câmara Municipal de 

Santa Inês – PB, para o biênio 2021-2022, a 

leitura da única chapa apresentada chapa 

“A” denominada União e Trabalho, tendo a 

referida chapa a seguinte composição: 

Vereador Fagundes Ramalho Marinho - 

Presidente, Vereador José Ribamar de Souza 

Oliveira – Vice-Presidente, vereadora Lúzia 

Genésio Vieira – Primeira Secretária e o 

Vereador Janiedson Vieira Pereira – Segundo 

Secretário, logo após o senhor vereador 

eleito Robenildo Carvalho de Sousa, 

juntamente com os demais Senhores 

Vereadores solicitaram da Presidência, que a 

eleição da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Santa Inês PB, para o Biênio 

2021-2022 fosse realizada através do voto por 

aclamação, o qual foi deferido pela 

Presidência, em seguida o senhor Presidente 

Colocou em votação a referida chapa “A” a 

qual foi eleita por sete votos a favor e dois 

votos contra, (07 votos a 02), sequenciando o 

Presidente declarou eleita a chapa “A” 

denominada União e Trabalho, em seguida o 

senhor Presidente em exercício Senhor João 

Luiz Cirilo Vieira Neto convidou os vereadores 
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componentes da Chapa “A” para efetuarem 

os seus respectivos juramentos, Vereador 

Fagundes Ramalho Marinho, Vereador José 

Ribamar de Souza Oliveira, vereadora Lúzia 

Genésio Vieira, vereador Janiedosn Vieira 

Pereira, onde os mesmo fizeram o juramento 

e assinaram os termos de posse, em seguida 

o senhor Presidente João Luiz Cirilo Vieira 

Neto declarou empossada a chapa “A” 

denominada União e Trabalho, logo em 

seguida o Senhor presidente em exercício 

convidou o Vereador Fagundes Ramalho 

Marinho para assumir a Presidência, logo 

após ter assumido a Presidência o Presidente 

Fagundes Ramalho Marinho agradeceu a 

oportunidade que lhe foi dada e a ele 

confiado, agradeceu por confiarem nele 

este cargo de muita responsabilidade, e que 

estará pronto para ajudar a todos que 

precisarem a aualquer hora, e que vai ajudar 

aos senhores vereadores, como também a 

população de Santa Inês, e falou ainda que 

hoje a Câmara Municipal tem um só grupo 

unido em prol do desenvolvimento e 

melhorias do Município, sequenciando o 

senhor Presidente Fagundes Ramalho 

Marinho convidou o Senhor Felix Henrique 

Vieira e o Senhor Francisco de Sales Rodrigues 

do Nascimento, para fazerem os seus 

juramentos e assinarem os termos de posse 

logo em seguida o senhor Presidente 

declarou empossados o Prefeito Felix 

Henrique Vieira e Vice-Prefeito Francisco de 

Sales Rodrigues do Nascimento. Continuando 

o senhor Presidente convidou todos os 

senhores vereadores ora empossados para 

assinarem o termo de posse do Excelentíssimo 

senhor Prefeito e Vice – Prefeito, continuando 

os trabalhos da solenidade o senhor 

Presidente facultou a palavra para o Ex-

Prefeito João Nildo Leite, onde agradeceu a 

todos e cumprimentou aos vereadores 

eleitos, suplentes, ex-vereadores, secretários 

presentes e população em geral, falou que 

hoje estou entregando o cargo de Prefeito 

do Município de Santa Inês, depois de 

dezesseis anos de mandatos, é com muito 

orgulho que hoje estou entregando as 

chaves da Prefeitura nas mãos do 

excelentíssimo senhor Prefeito do Município 

de Santa Inês, Felix Henrique Vieira, que com 

a ajuda do Presidente da Câmara 

juntamente com seus vereadores e 

secretários com fé em “Deus”, ira fazer um 
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trabalho melhor que o meu, tenho muita fé 

nisso, trabalhará em prol de melhorias para 

nosso povo, para o nosso município, 

agradeceu ao povo de Santa Inês PB, por 

todos os mandatos de Prefeito a ele confiado 

e se despede da Tribuna. Em seguida o 

senhor Presidente agradeceu ao Ex-Prefeito 

por tudo o que fez e nos ensinou, 

continuando o senhor presidente facultou a 

palavra aos senhores vereadores, onde 

pediu a palavra a vereadora Luzia Genésio 

Vieira, cumprimentou a todos pela 

oportunidade e agradeceu a confiança a 

ela confiada, deseja a todos um feliz ano 

novo e agradeceu aos familiares e lideranças 

política pela oportunidade a mim dada e 

confiada, desejo que a Câmara seja um 

espaço onde a população traga suas idéias, 

um lugar de debates e que a população 

esteja sempre presente, nas nossas reuniões, 

meu muito obrigada a todos, em seguida o 

senhor presidente facultou a palavra o 

vereador Janiedson Vieira Pereira, que 

saudou a todos e em nome do nosso 

Presidente Fagundes Ramalho 

cumprimentou os demais colegas 

vereadores e autoridades presentes, como 

também a população em geral, quero aqui 

agradecer as pessoas que me ajudaram 

para aqui estar, falou da pandemia que 

enfrentamos, falou que sempre foi um sonho 

chegar a onde estar; ser vereador eleito e 

vamos trabalhar unidos, vamos trazer projetos 

para melhorar o bem estar da população, 

desejou um ótimo fim de ano a todos e 

saudou o eterno saudoso senhor Ex-

Presidente da Câmara,  ex-vereador e ex-

Secretário Municipal, que hoje esta no reino 

dos Céus que Descanse em Paz, meu tio 

Senhor Manoel Rodrigues Pereira, muito 

abrigado a todos, sequenciando o senhor 

Presidente facultou a palavra ao vereador 

João Vieira Neto, onde uso da palavra  e 

saudou a todos os presentes de modo geral 

agradeceu primeiramente a “Deus”, a minha 

mãe que esta aqui presente  a minha esposa, 

em fim a todos meus familiares, agradeceu a 

todos por mais um mandato como vereador 

a ele confiado e motivo de orgulho e 

também de muita responsabilidade,   

agradeceu particularmente ao assessor 

Jurídico  desta Casa Legislativa e agradeceu 

também ao Professor Raimundo Nonato 

Martins Pereira, agradeceu em nome do 
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saudoso senhor Antonio Vieira Sobrinho, ao 

senhor João Nildo Leite Ex- Prefeito e demais 

secretários presente,   deseja um feliz Ano 

novo a todos. Prosseguindo, o Senhor 

Presidente facultou mais uma vez a palavra 

aos vereadores, fazendo uso neste momento, 

o vereador João Luiz Cirilo Vieira Neto, onde 

saudou a mesa no nome do Senhor 

Presidente Fagundes Ramalho Marinho, 

saudando ainda o público presente no 

auditório em nome de sua esposa Camila, 

agradeceu a Deus por mais uma vez está 

presente nesta Casa Legislativa, exercendo o 

seu quarto  mandato, agradecendo ainda a 

todas as pessoas que o ajudaram a continuar 

nesta Casa Legislativa municipal. Saudou 

também em nome do Dr. João Carlos a todos 

os secretários que fazem parte do Poder 

Executivo, agradeceu ainda ao assessor 

jurídico da Casa Legislativa, pelos trabalhos 

prestados. Ressaltou a importância da 

função parlamentar, e reafirmou as palavras 

da vereadora Luzia Genésio, de que a 

Câmara Municipal é um espaço aberto a 

toda população, convidando todos a 

conhecerem o trabalho e atuação do Poder 

Legislativo municipal de perto, mencionando 

ainda, algumas das funções do vereador, 

como a de fiscalizar e buscar benefícios e 

melhorias para população. Lembrou ainda 

em memória, do ex-vereador Francisco Ivo 

Vieira de Lacerda, lembrou também do 

nome do senhor Carlos Vieira (em memória), 

o qual sempre lutou pelo município de Santa 

Inês. Agradeceu ainda a Senhora Zilvany 

Vieira, que sempre o ajudou na sua 

caminhada. Parabenizou todos os colegas 

vereadores e o ex-prefeito Dr. João Nildo 

Leite, pelo trabalho e compromisso com o 

município de Santa Inês. Solicitou ao atual 

Presidente da Câmara que trabalhe 

juntamente com senhor Prefeito Félix 

Henrique Vieira e Francisco de Sales 

Rodrigues do Nascimento, com compromisso 

e pensando no bem geral, agradeceu ainda 

e fez menção a suas contas referentes ao 

ano de 2019, as quais foram aprovadas pelo 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. 

Finalizou suas palavras desejando um feliz 

ano novo a todos. Sequenciando o senhor 

Presidente registrou a presença do Ex-

Presidente e hoje secretário Raniere Nogueira 

de Sousa, Gildivan Alves de Lima, e na pessoa 

de Muriel Rodrigues, representando o Ex- 
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Presidente dessa Casa, o Senhor Manoel 

Rodrigues Pereira, registrou também a 

presença da Ex-Vereadora Dione Leite Vieira, 

e do Ex-Vereador Raimundo Nonato Martins 

Pereira, e do Ex-Vereador Jaellington 

Anderson Lacerda Vieira. Logo em seguida, 

fez uso da palavra o Vereador José Ribamar 

de Souza Oliveira, onde cumprimentou todos 

os presentes e a mesa nas pessoas do Senhor 

Presidente Fagundes Ramalho e do Senhor 

Félix Henrique, prefeito eleito, e na pessoa do 

Ex-Prefeito Dr. João Nildo Leite, Francisco de 

Sales Rodrigues do Nascimento, e em nome 

da vereadora Luzia Genésio parabenizou a 

todos os vereadores Eleitos, e em nome de 

Raniere Nogueira de Sousa parabenizou 

todos os secretários municipais, ressaltou 

ainda o nome do seu avô Joaquim Inácio de 

Oliveira, nome que leva a Casa Legislativa, 

agradecendo também a todos os seus 

eleitores, se dispondo a trabalhar em 

conjunto e para toda população, para o 

desenvolvimento do município de Santa Inês, 

agradeceu ao Senhor João Carlos, e 

também a sua família. Sequenciando fez uso 

da palavra o vereador Robenildo Carvalho 

de Sousa, onde saudou a todos os colegas 

vereadores em nome de João Vieira Neto, 

saudou também todos os secretários 

municipais, em nome do Senhor João Carlos, 

agradeceu a “Deus” em decorrência dos 

tempos difíceis impostos pela pandemia do 

coronavírus, agradeceu ainda, ao Ex-Prefeito 

Dr. João Nildo Leite, por sua gestão 

responsável, e por todas as benfeitorias 

realizadas no município. Agradeceu em 

nome de sua esposa a todas as pessoas que 

já votaram em seu nome. Se comprometeu 

ainda a lutar incansavelmente pelo 

município de Santa Inês PB. Em continuidade, 

fez uso da palavra à vereadora Francisca 

Neide Vieira Lima, momento este que saudou 

todos os vereadores em nome do Senhor 

Presidente Fagundes Ramalho Marinho, 

saudou ainda em nome do atual prefeito 

constitucional do município o senhor Felix 

Henrique Vieira e do ex-prefeito Dr. João 

Nildo Leite, as demais autoridades presentes, 

saudou também toda população em nome 

do seu esposo, e desejou um feliz ano novo a 

todos. Agradeceu a Deus pela força 

conquistada em tempos tão difíceis de 

pandemia. Se disponibilizou a apoiar toda 

população de Santa Inês PB, e saudou ainda 
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em nome do Senhor João Carlos Vieira, todo 

o secretariado municipal, agradeceu 

também ao ex-prefeito Dr. João Nildo Leite, 

por todo trabalho e coragem. Mencionou 

em memória, o nome do ex-vereador 

Francisco Ivo Vieira de Lacerda. Em seguida, 

fez uso da palavra o Prefeito empossado Félix 

Henrique Vieira, momento em que 

agradeceu primeiramente a “Deus” pela 

oportunidade a ele confiada, agradeceu a 

todos os seus eleitores e todo o apoio 

recebido durante a campanha eleitoral, 

agradeceu também ao ex-prefeito Dr. João 

Nildo Leite, pelo trabalho realizado no 

município de Santa Inês, e ao seu pai, o 

Senhor João Carlos Vieira, Agradeceu ainda 

a todos os vereadores e aos suplentes que o 

apoiaram e confiaram na sua pessoa. 

Agradeceu ainda, aos secretários municipais 

e todos os funcionários, e também a sua 

família. Se comprometeu a fazer uma 

administração voltada para o trabalho e 

crescimento, sendo antes de tudo, um 

grande amigo da população. Ressaltou, em 

memória, os nomes dos seus avós Eliseu Leite 

Vieira e do Senhor Carlos Vieira, e do ex-

vereador Francisco Ivo Vieira de Lacerda, por 

todos os trabalhos prestados na vida pública. 

Mencionou ainda, o desejo de trabalhar 

pelos pobres e carentes, e externou um feliz 

ano novo para todos. Em seguida, fez uso da 

palavra o vice-prefeito, o Senhor Francisco 

de Sales Rodrigues do Nascimento, momento 

este que cumprimentou a todos e 

parabenizou o presidente eleito desta casa 

legislativa Municipal, parabenizando ainda 

todos os vereadores eleitos. Declarou sua 

emoção de mais uma vez atuar na função 

de vice-prefeito, e de sua gratidão. 

Reafirmou ainda o seu compromisso com o 

atual prefeito de parceria e união nos 

trabalhos que virão. Sequenciando o Senhor 

João Carlos Vieira fez uso da palavra, 

agradeceu na pessoa do Presidente Senhor 

Fagundes Ramalho Marinho a toda mesa 

presente, agradeceu ao ex-prefeito, o 

Senhor Dr. João Nildo Leite, e externou votos 

de sucesso ao prefeito recém empossado, o 

Senhor Félix Henrique Vieira, agradeceu 

ainda a todos os secretários, na pessoa da 

secretária de saúde Maria de Lourdes, e ao 

plenário em nome do ex-prefeito Francisco 

Figueiredo, agradeceu ainda a “Deus” por 

tudo, pela oportunidade de estarem ali 
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vivenciando aquele momento. Agradeceu 

também ao povo do município de Santa Inês 

pela confiança depositada. Em seguida, o 

Senhor Presidente reafirmou seus 

agradecimentos ao prefeito e vice-prefeito 

empossados, agradeceu também ao 

vereador Janiedson Vieira Pereira por 

compor a chapa e a mesa diretora, como 

também aos vereadores Luzia Genésio Vieira 

e João Luiz Cirilo Vieira Neto. Reafirmou seu 

desejo de trabalhar em união, ressaltando 

ainda a todos os vereadores que estará à 

disposição para que os trabalhos possam fluir 

positivamente. Agradeceu ainda ao ex-

prefeito Dr. João Nildo Leite, por todo apoio 

empreendido. Por fim, declarou que está ali 

para somar, ajudar e trabalhar em união com 

todos, externando ainda seu agradecimento 

a sua família, e em especial a sua esposa, 

seus irmãos, e mãe, e seu pai o saudoso 

Francisco Alves Marinho. Agradeceu ao 

povo, a todo plenário, reafirmando que a 

Casa Joaquim Inácio de Oliveira está aberta 

a todos. Em seguida, declarou encerrados os 

trabalhos da primeira reunião solene de 

posse dos senhores vereadores, Prefeito, 

Vice-Prefeito, para o exercício 2021/2024 e a 

e Eleição da Nova Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Santa Inês PB, para o Biênio 

2021-2022, realizado no plenário da Câmara 

Municipal de Santa Inês, no dia primeiro de 

janeiro de dois mil e vinte um, às 08:00 horas 

da manhã no Plenário da Casa Joaquim 

Inácio de Oliveira.  Dando continuidade aos 

trabalhos da reunião solene o senhor 

Presidente Fagundes Ramalho Marinho, 

facultou à palavra aos senhores vereadores, 

ou a quem dela quiser fazer uso, mais como 

ninguém a requereu, o senhor presidente 

agradeceu a presença de todos e desejou 

um bom dia e um abraço.  Logo em Seguida 

o senhor presidente, declarou encerrados os 

trabalhos da Primeira reunião Solene de 

Posse dos Senhores Vereadores para o 

Exercício de 2021-2024, eleição da Nova 

Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Santa Inês, para o Biênio 2021/2022, e posse 

do Excelentíssimo Senhor Prefeito do 

Município de Santa Inês PB, Exercício de 2021-

2024, realizada no dia 01 de janeiro de 2021, 

na sede da Casa Joaquim Inácio de Oliveira, 

às 08:00 horas da manhã, realizada no dia 

primeiro de janeiro de dois mil e vinte um, e 

determinou que depois de lida e achada nos 



 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS 
 CNPJ: 01.612.693/0001-36. AVENIDA 29 DE ABRIL Nº 96 – CENTRO, FONE: (83) 3488-1023 

 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  

DR. JOÃO NILDO LEITE - PREFEITO 

 
LEI Nº 004/97 DE 13 DE JUNHO DE 1997. 

SANTA INÊS EM, 01 DE JANEIRO DE 2021 
 
conformes vai devidamente assinada por 

mim,    Luzia Genésio Vieira primeira 

Secretária a 

escrevi____________________________________. 

______________________________________________ 

Fagundes Ramalho Marinho  

Presidente 
CPF: 045.724.264-73 

 
 

______________________________________________ 

José Ribamar de Souza Oliveira  

 Vice-Presidente 
 
 

______________________________________________ 

Luzia GenésioVieira  

1ª Secretária 
 
 

______________________________________________ 
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