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Ata da primeira sessão solene de posse da nova Mesa Diretora da
câmara municipal de Joselândia/MA, para o biênio 2019/2020,
realizada em 01 de janeiro de 2019.
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove houve
uma sessão solene na Câmara Municipal de Joselândia, situada à Praça do
Mercado s/n, com a presença dos Vereadores: ANTONIO JORGE LIMA,
CICELINE MOREIRA SILVA VELOSO, EDILEUSA FERREIRA
SOARES, MARLON ALVES DOS SANTOS e JOSÉ RODRIGUES DE
JESUS, abaixo assinados. O Senhor presidente, o vereador Jose Rodrigues
de Jesus, conferindo a pauta do dia, declarou aberto os trabalhos
desejando um bom dia a todos os presentes e também um feliz ano novo
com muita paz, saúde e amor a todos, agradecendo a presença dos
secretários municipais que se faziam presentes. Em seguida, conforme a
Lei Orgânica desta Urbe e ao Regimento Interno desta Augusta Corte
Legislativa, DECLAROU empossados a nova mesa diretora para o biênio
2019/2020, o vereador ANTÔNIO JORGE LIMA Presidente, a vereadora
CICELINE MOREIRA SILVA VELOSO vice-presidente, a vereadora
EDILEUSA FERREIRA SOARES secretaria, e o vereador MARLON
ALBES DOS SANTOS suplente de secretário. E convidou-os a fazer parte
da mesa. O vereador José Rodrigues de Jesus fez uso da tribuna e
emocionou a todos contanto sua história de vida, desejou parabéns a nova
mesa diretora pela posse, e expressa seu anseio que façam um bom
trabalho. Logo após encerrou suas palavras. O Presidente empossado
ANTÔNIO JORGE LIMA fez uso da tribuna. Iniciou suas palavras
desejando um bom dia a todos os presentes e um feliz ano novo cheio de
paz, amor e felicidades. Também agradeceu a sua família e amigos por
terem lhe concedido esse mandato de vereador dessa cidade, e hoje por ter
lhe permitido ser presidente dessa casa legislativa, e logo após encerrou
suas palavras. A vereadora CICELINE MOREIRA SILVA VELOSO fez
uso da tribuna, iniciou suas palavras desejando um bom dia a todos e
agradecendo a Deus por essa oportunidade, pedindo-o sabedoria para saber
conduzir os trabalhos dessa casa legislativa. Deseja a todos um feliz ano
novo e logo após encerrou suas palavras. A vereador EDILEUSA
FERREIRA SOARES também fez uso da tribuna, iniciou suas palavras
desejando um bom dia a todos os presentes e um feliz ano novo a todos
com muita paz, saúde e felicidades e que esse ano seja um ano de grandes
realizações, também desejou parabéns a nova Mesa Diretora empossada, e
logo após encerrou suas palavras. Logo após o Senhor Presidente
franqueou a palavra ao Secretário de Saúde Marcelo Queiroz, que desejou
feliz ano novo a todos e parabenizou a Mesa Diretora pela vitória. Ao
Secretário de Educação Antônio Ferreira, que desejou feliz ano novo a
todos, e que esse ano possa ser próspero, ainda em suas palavras falou
sobre amor e humildade e que nosso Senhor Jesus nos ensinar a amar e
sermos humildes. Também franqueou a palavra ao Secretário de Esporte
Raifran Costa, que iniciou suas palavras parabenizando a Mesa Diretora e
um feliz ano novo cheio de paz e prosperidade a todos nós. A ex vereadora
Marilete Lins também fez uso da tribuna para desejar um feliz ano novo a
todos, com muita paz e amor e também parabenizou a Mesa Diretora.
Expressou seu orgulho e reconhecimento ao Assessor Jurídico desta casa, e
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logo após encerrou suas palavras. A vereador CICELINE volta novamente a
tribuna para fazer um reconhecimento especial ao assessor jurídico desta casa,
diante de muitas dificuldades encontradas para que hoje acontecesse esse
momento, e o mesmo teve uma condução e uma preparação de um relevante
trabalho, onde teve um vasto conhecimento e muita sabedoria, a vereadora
parabeniza-o e deseja que Deus o abençoe e lhe dê sabedoria, pois sempre foi
bom profissional e informava todos os vereadores desta Casa, dos andamentos
processuais, “é justo a gente lhe agradecer e lhe reconhecer, como advogado, e
como assessor jurídico desta Casa.” Diz a vereadora que logo após encerrou
suas palavras. E como mais nada tinha s se tratar, o Senhor presidente
conferindo os direitos que lhes são atribuídos, encerrou os trabalhos e
determinou que fosse lavrada está ata, que depois de lida é achada conforme,
segue assinada pelos presentes.
Joselândia/MA, em 01 de janeiro de 2019.
ANTONIO JORGE LIMA
CICELINE MOREIRA SILVA VELOSO
EDILEUSA FERREIRA SOARES
MARLON ALVES DOS SANTOS
JOSÉ RODRIGUES DE JESUS
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