ATA de Sessão Solene de posse da mesa diretora de Município de Sucupira do Riachão-MA
Câmara Municipal
AO primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove(2019) ás 07:00 horas na cidade de
Sucupira do Riachão, na Avenida Damião Morais no Auditório da Câmara de Vereadores, foi
Realizado a sessão solene de posse da nova mesa diretora. A mesma foi presidida pelo Senhor
Vereador Josivan Ferreira de Sousa que convida as seguintes autoridades para a formação da
mesa Moises Fernandes Murada Neto, Antônio Paiva Alves, Eva Maria Leite, Raimundo Ribeiro
Azevedo, Gilzania Ribeiro Azevedo, Diêgo Morais, Pedro Henrique Leite de Carvalho.
O Senhor Vereador Josivan Ferreira de Sousa declarou aberta a sessão solene de abertura dos
trabalhos, cumprimentou a todos e convida a todos a ficarem de pé para ouvirmos os hinos
Nacional e Sucupirense, nesse momento convido a ser empossado Pedro Henrique Leite de
Carvalho, assim o Senhor Vereador Josivan Ferreira de Sousa fez a leitura do termo de
compromisso para que o novo presidente repetisse:
“Prometo cumprir a constituição Federal e a
Do estado, a Lei orgânica do Município e
As emendas deste poder, desempenhar com
Lealdade o mandato que me foi confiado e
Trabalhar pelo progresso do município e
Bem esta do seu povo.”
Neste momento feito o termo de compromisso, foi declarado empossado o novo com a nova mesa
diretora :Presidente Pedro Henrique Leite de Carvalho, vice-presidente Josivan Ferreira de Sousa
,1ºsecretário Moises Fernandes Murada Neto, o 2º secretário Antônio Paiva Alves, para o biêno
de 2019-2020 . Neste momento realizado a leitura do termo de transição de cargo, em seguida
assinado pelo senhor vereador Josivan Ferreira de Sousa e pelo o presidente atual, termo este já
assinado pelo o secretário geral e testemunha. Neste momento o Senhor vereador Josivan
Ferreira de Sousa facultou a palavra aos parlamentares faz uso da palavra a vereadora Elorena
Fernandes que cumprimentou a todos desejou feliz 2019 parabenizou o atual presidente Senhor
Pedro Henrique de Carvalho, pediu para que o mesmo ouvisse os vereadores da casa e a
população falou a sua forma de fazer política que sempre disposição da população sem fazer
acepção de pessoas pediu para o povo não ter medo de ir até os órgãos públicos a mesmo afirma
que todos serão bem recebidos. Finalizando não nem situação nem oposição sou povo sou
representante do povo sou representante da sociedade de Sucupira do Riachão, parabenizou o
ex presidente da casa desta casa pelo o belíssimo trabalho, continuando o Vereador Antônio Paiva
Alves que saudou a todos com boa noite parabenizou o ex presidente desta casa pelo o belíssimo
trabalho e agradeceu a Deus por esta nesta casa como representante do povo e lamentou pela
ausência dos quatro (o4) Veadores que não estavam presente por que estiveram dois anos juntos
.falou
Para o presidente atual Pedro Henrique Leite de Carvalho que o mesmo pode contar com seu
apoio e agradeceu a presença de todos ,continuado o Vereador Moises Fernandes Murada Neto
que saudou a todos com boa noite agradeceu a Deus pela oportunidade de fazer parte desta casa
e com muita satisfação que participo desta sessão solene lamentou também ausência dos quatro
(04)Vereadores parabenizou o atual presidente desta casa e fez um pedido para o atual para
presidente para que desse continuidade ao trabalho do ex presidente
Desta casa continuando, o Vereador Josivan Ferreira de Sousa que cumprimentou a todos
agradeceu a todos que lhe apoiaram e pediu perdão a todos pelas falhas agradeceu a Prefeita
Gilzania Ribeiro Azevedo pelo o apoio e confiança disse que esta casa não e patrimônio de
ninguém e do povo pediu para o atual presidente que desse continuidade aos trabalhos desta
casa, agradeceu a Senhora Eva Maria Leite pelo que foi de muita importância e agradece a todos.
Neste momento o senhor presidente facultou a palavra as autoridades presente faz o uso da

palavra a Senhora Eva Maria Leite que cumprimentou a todos e agradeceu por esta participando
deste momento solene ao lado da Prefeita Gilzania Ribeiro Azevedo e demais que compõe a casa
a mesma afirma políticos não são só quem assumem um cargo eletivo mas sim toda a sociedade
brasileira e responsável pelo o movimento político ocorrido em nosso pais por que nós que não
assumimos nenhum cargo eletivo somos fiscalizadores , fez elogios a o ex presidente desta casa
que mostrou para nós uma excelência em gestão financeira quando se propôs em apenas dois
anos compor uma casa com tudo que se tem direito ,onde a mesma afirma que o atual dará
continuidade aos trabalhos desta casa ,continuando o Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Diego
Morais saúda a todos com boa noite desejou um feliz 2019 com muita saúde e paz a todos e
agradeceu a Deus pela a oportunidade ,parabenizou o ex presidente da casa pelo o belíssimo
trabalho e parabenizou o atual presidente Pedro Henrique Leite de Carvalho pela a conquista .
Facultou a palavra para a Senhora Excelentíssima Prefeita Gilzania Ribeiro Azevedo
cumprimentou a todos na pessoa do atual presidente Pedro Henrique Leite de Carvalho e com
muita imensa satisfação que venho a essa solenidade de posse da nova mesa diretora da Câmara
Municipal para o biêno 2019 -2020 para trazer uma mensagem do poder executivo e legislativo
são independentes e devem ser harmônicos por que só assim avançará a democracia e mais
ainda será garantido o atendimento da população. Afirmo ainda que ninguém é dono de mandato
nem de Prefeito e Vereador senão o povo o mandato é passageiro a vontade do povo é continua,
também quero ressalta a imensa satisfação de Acolher a Vereadora Elorena Fernandes em nosso
grupo político ,sem mais delongas para efetivação das novas propostas que vão beneficiar o povo
Sucupirense vou precisar do imprescindível apoio desta casa , fonte originaria de confronto de
ideias e debates. Parabenizou o ex presidente desta casa pelo o belíssimo trabalho, parabenizo
também o atual presidente Pedro Henrique Leite de Carvalho por esta conquista. Continuando o
novo presidente Pedro Henrique Leite de Carvalho que dará continuidade aos trabalhos desta
casa. O mesmo cumprimenta a todos e diz é com grande que está aqui presente agradeceu a
todos presente é grande prazer fazer parte novamente da mesa diretora. Onde fui eleito com
maioria dos vereadores e hoje estou sendo empossado presidente da Câmara de vereadores de
Sucupira. Quero agradecer a todos e em especial a Prefeita Gilzania Ribeira Azevedo e a minha
família e a todos que me ajudaram de perto e a longa distância e os cinco (05) presente e o viceprefeito Diego Morais, e com grande satisfação que faço parte do governo da Prefeita Gilza um
governo transparente. O mesmo agradece a cada um que saiu de sua casa por ter vindo prestigiar
esse momento e agradece a confiança nele depositada.
O senhor presidente Pedro Henrique Leite de Carvalho agradece a todos pela presença no
primeiro dia de sessão convidou a comparecerem a mais reuniões. Em seguida não havendo mais
nada a ser tratado o senhor presidente declarou encerrada a sessão e que foi lavrada a presente
ata que após discutida e aprovada será assinada pelo o secretário geral, mesa diretora e demais
vereadores presente.

