Rio Grande do Norte, 14 de Janeiro de 2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ATA 01 DE 2019 - POSSE DA MESA DIRETORA PARA O
BIÊNIO 2019-2020
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano dois mil e dezenove,
as dezenove horas, realizou-se a primeira sessão solene do 3º
período do 3º ano Legislativo para posse da Mesa Diretora para
o biênio 2019-2020 da Câmara Municipal de João Câmara. O
Mestre de Cerimônia, Sr. Bruno Monteiro, deu inicio a
solenidade com a composição da Mesa para a condução dos
trabalhos. Em seguida, foram convidados a comprem à Mesa o
prefeito municipal, Sr. Manoel Bernardo, e o ex-prefeito
Ariosvaldo Targino de Araújo (Vavá) e na sequência foram
executados o Hino Nacional e o Hino à João Câmara. Ato
contínuo o poeta Joás Rodrigues recitou uma poesia sobre a
posse do vereador Gilberto Honorato e em seguida abriu os
trabalhos o vereador Daniel Enfermeiro, fazendo o papel de
presidente de parte desta sessão, convidando a vereadora Kelly
Cristine para secretariar os trabalhos e determinou que fosse
feita a leitura da Resolução nr. 06/2018, que: “dispõe sobre a
homologação dos membros da Mesa Diretora para o biênio
2019/2020” e também que fosse feita a chamada dos senhores
vereadores, do qual se constou a presença dos seguintes
vereadores: Aíze Bezerra, Amistrong Bezerra, Cleonice
Bezerra, Fernando Guilherme, Flavio Sami, Francisco Matias,
Gilberto Honorato, Irani Antunes, Kelly Cristine e Pastor Frank
Fabiany. Havendo número legal o Senhor Presidente iniciou o
processo solene de posse dos novos membros da Mesa
Diretora para o biênio 2019/2020, que será empossada com a
seguinte composição: Presidente, José Gilberto da Silva; Vicepresidente, Cleonice Bezerra de Oliveira Cruz; 1º Secretário,
Amistrong Bezerra da Silva; e 2ª Secretária, Aíze Taliane
Bezerra de Souza. A seguir, ressaltou o Senhor Presidente que
conforme o Regimento Interno da Câmara Municipal e a Lei
Orgânica Municipal daria inicio a partir deste momento, a posse
oficial da nova Mesa Diretora acima citada. Convidou os
membros da nova Mesa Diretora para ocuparem seus lugares,
conforme os cargos. Após todos tomarem seus lugares na
Mesa, o Senhor Presidente desta parte da sessão solene,
declarou empossada a nova Mesa Diretora da Câmara
Municipal de João Câmara para dirigir os trabalhos legislativos
no biênio 2019/2020, assim constituída: Presidente, José
Gilberto da Silva; Vice-presidente, Cleonice Bezerra de Oliveira
Cruz; 1º Secretário, Amistrong Bezerra da Silva; e 2ª Secretária,
Aíze Taliane Bezerra de Souza. Em seguimento passou os
trabalhos a partir deste momento ao vereador José Gilberto da
Silva, presidente empossado da Câmara Municipal de João
Câmara para dirigir os trabalhos no decorrer desta sessão. Em
seu primeiro ato, o Senhor Presidente, Gilberto Honorato, fez o
seu discurso de posse e, após, facultou a palavra a cada
vereador presente para se explanarem regimentalmente. Cada
vereador se explanou em seu tempo regimental, desejando
sucesso e muitas realizações na nova administração do Poder
Legislativo municipal que se inicia. Em seguida o Senhor
Presidente registrou o pedido de licença do vereador Amistrong
Bezerra para ausentar-se do plenário em razão de compromisso
assumido e finalizou a solenidade o prefeito Manoel Bernardo
cumprimentado a todos, parabenizou o vereador Gilberto
Honorato e manifestou confiança no trabalho a ser desenvolvido
pelo vereador-presidente. Por fim, o Senhor Presidente, Gilberto
Honorato, enfatizou de seu compromisso com o povo, pois,
juntos irão trabalhar para a melhoria do nosso município e
agradeceu a todos, em especial, a Mesa Diretora para conduzir
os trabalhos neste biênio 2019/2020. Nada mais havendo a ser
tratado o Senhor Presidente agradeceu a presença dos
senhores vereadores, do público presente e declarou o
encerramento da presente sessão solene às 22h30min. E para
constar, eu Aíze Bezerra, segunda-secretária, lavrei a presente
ata que submetida a apreciação do Plenário e achada
conforme, será assinada pelos membros da Mesa Diretora e
demais vereadores que assim o desejarem.
01 – GILBERTO HONORATO (PRESIDENTE – PTB) _
02 - CLEONICE BEZERRA (VICE-PRESIDENTE – PTB) _
03 - AMISTRONG BEZERRA (1º SECRETÁRIO – DEM) _
04 - AÍZE BEZERRA (2ª SECRETÁRIA – PP) _
05 - DANIEL ENFERMEIRO (DEM) _
06 - FERNANDO GUILHERME (DEM) _
07 - FLAVIO SAMI (PSD) __
08 - FRANCISCO MATIAS (MDB) _
09 - IRANI ANTUNES (PP) _
10 - KELLY CRISTINE (DEM) _
11 - PASTOR FRANK FABIANY (PSD) _
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