ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO PREFEITO, VICE – PREFEITA E
VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA – PB, DA DÉCIMA OITAVA
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DE DOIS MIL E
DEZESSETE.

Ao (1°) primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e
dezessete, ás dez horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Areia –
PB, reuniram-se o Poder Legislativo e autoridades presentes, com a
finalidade de empossar o Prefeito, a Vice-Prefeita e Vereadores. A
vereadora com maior número de votos, Nelma Carneiro Cavalcante, foi
quem presidiu o início da sessão. Agradecendo a presença de todos e
desejando um feliz Ano Novo. Sequenciando a sessão convidou para
compor a Mesa as seguintes autoridades: Dr. José Diogo Theotônio; Dr.
Gustavo Moreira; Pastor José Paulo; Dr. Márcio Viana e a Ex vereadora
Severina Raimundo da Silva. Em seguida convidou o Prefeito eleito João
Francisco Batista de Albuquerque e a Vice-Prefeita Marília do Socorro
Perazzo Melo para ocuparem os seus lugares. Afirmou que o mandato de
todos pertence ao povo de nossa terra. Agradeceu, pois é o seu 4° mandato
sendo a mais votada. Dedicou este mandato ao seu Pai o Ex Vereador
Nelson Carneiro ¨in memorian¨ que foi Presidente desta Casa quando ainda
não havia remuneração para Presidente; dedicou também ao seu esposo o
Sr. Francisco de Assis Lino. Disse ser grata a todos que lhe deram mais
uma vez este voto de confiança. Afirmou que nesta caminhada não é
possível satisfazer nem contentar a todos. Agradeceu a Deus por toda sua
trajetória política e a Dr. José Diogo Theotônio por toda orientação que lhe
foi dada. Finalizou desejando uma melhor qualidade de vida para todos os
Areienses e um 2017 de realizações. Sequenciando a sessão, foi convidado
os vereadores Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga; Edvaldo Batista de
Souza; Francisco dos Santos Júnior; Ivano Cassimiro dos Santos; João

Carlos Ribeiro Silva; João Paulo de Souza Macedo; Jorge Eduardo Alves
da Silva; José Ronaldo Maximino de Souza; Luiz Francisco dos Santos
Neto; Nelma Carneiro Cavalcante e Vanilda Honório da Silva, para que
juntos fosse feito o juramento de posse, e depois de terem lidos o
juramento, os declarou empossados. A Vereadora Nelma Carneiro convidou
para que todos ficassem de pé para ouvirem o hino de Areia. Em seguida, a
Vereadora Nelma Carneiro Cavalcante leu o “Termo de Posse” dos
Vereadores e logo após, foi assinado o livro por todos os vereadores
empossados e a sociedade que estavam presentes nas galerias da Câmara
que o quiseram. Na sequência solicitou o requerimento para a composição
da Chapa para a eleição da Mesa Diretora biênio 2017-2018. Foi
apresentado Chapa Única: Presidente - Edvaldo Batista de Souza; VicePresidente - Ivano Cassimiro dos Santos; 1° Secretário - Jorge Eduardo
Alves da Silva e 2° Secretário - João Paulo de Souza Macedo. A
vereadora Nelma Carneiro Cavalcante convidou o Sr. Marinésio Coelho de
Lemos para fazer parte da fiscalização da eleição da Mesa Diretora. Após a
votação, foram conferidos e computados os votos, e o resultado da Chapa
eleita ficou assim definida: oito votos válidos e três votos em brancos o que
foi imediatamente proclamada a Mesa Diretora. Sequenciando a sessão, a
vereadora Nelma Carneiro Cavalcante convidou o vereador eleito
Presidente, Sr. Edvaldo Batista de Souza, para assumir a Presidência e
posteriormente dar continuidade aos trabalhos de posse desta Casa. Após
assumir a Mesa, o Sr. Presidente convidou o Sr. Prefeito, João Francisco
Batista de Albuquerque e a Vice-Prefeita, Sra. Marília do Socorro Perazzo
Melo para fazerem o juramento de Posse que, depois de terem lidos o
juramento, os declarou empossados. O Presidente em seguida fez a leitura
do “termo de compromisso e Posse” do Prefeito e Vice-Prefeita, e logo
após, foi assinado o livro pelo Prefeito , Vice-Prefeita e a sociedade que
estavam presentes nas galerias da Câmara que o quiseram. Em seguida

convidou o Pastor, Sr. José Paulo para fazer o momento Ecumênico. Dando
sequência a sessão, foi facultada a palavra aos Oradores. Inicialmente, foi a
Tribuna a Primeira Dama Sra. Dilene Marques Henriques de Albuquerque,
que em seu discurso a mesma fez um breve comentário de sua trajetória de
vida, seu desenvolvimento profissional e a colaboração de sua família para
o crescimento social do nosso município. Afirmou que a cidade de Areia
era referência em Saúde e Educação. Informou que juntamente com a
Secretária de Saúde, Sra. Edna Guedes, a Sra. Tatianne e a Sra. Elisete, irá
dar sua parcela de contribuição para a Saúde no nosso município. Pediu a
colaboração e paciência de todos, para colocar as coisas em seus devidos
lugares e aí sim, termos uma Areia melhor de se viver. Em seguida se
pronunciou o Sr. Presidente, agradeceu a todos por ter lhe concedido mais
uma vez a oportunidade de representar o povo Areiense nesta Casa
Legislativa. Agradeceu o apoio de seus familiares, nas pessoas de seu filho
Júlio Rafael e sua filha Marília, seus amigos, ao ex vereador Cícero
Cassimiro por sua sincera amizade, e a Dr. Elson da Cunha Lima Filho.
Afirmou que irá presidir esta Casa sem jamais usar algo que possa
prejudicar a população. Finalizou desejando a todos um Feliz Ano Novo e
deixou um trecho bíblico Filipenses 4:13 “ Tudo Posso Naquele que me
fortalece”. Em seguida se pronunciou o vereador Luiz Francisco dos Santos
Neto, agradeceu a Deus por mais um mandato, pelo apoio de seus
familiares, amigos e da população. Pediu a todos os vereadores eleitos para
observarem bem o juramento o qual deve ser cumprido em sua integra.
Comunicou a todos que honrou com todo os compromissos desta Casa
Legislativa, fez economia e comprou um veículo para esta Casa e ainda
assim devolveu para os cofres da prefeitura municipal o valor de R$
12.359.36. Aproveitou a oportunidade e pediu ao Sr. Prefeito que este
valor o qual foi devolvido, seja utilizado para compra de computadores e
impressoras as quais irão equipar o Hospital Municipal e os PSFs do

município. Uma vez que foi aprovado nesta Casa um Projeto de Lei, de
autoria do Legislativo, que determina que receitas e exames médicos sejam
digitalizados. Finalizou desejando a todos um Feliz 2017. Em seguida se
pronunciou o vereador João Carlos Ribeiro Silva agradeceu a Deus e a
todos que depositaram em sua pessoa um voto de confiança. Dedicou sua
vitória ao seu pai o Ex. vereador Carlos Roberto da Silva a quem tem como
exemplo e muito orgulho. Afirmou fazer questão de ocupar o mesmo birô
que seu pai ocupava e que dará continuidade ao seu trabalho. Em seguida
se pronunciou o vereador Jorge Eduardo Alves da Silva, agradeceu a Deus
e a todos por esta oportunidade. Afirmou que irá sim ,honrar os votos que
teve e disse que deseja junto com seu irmão Dr. Eliel dar uma parcela de
contribuição para o município, principalmente na área da Saúde. Dando
sequência se pronunciou a vereadora Vanilda Honório da Silva, que
agradeceu a Deus, seus familiares e sua comunidade por mais uma
oportunidade. Afirmou que continuará realizando seu trabalho, sempre
buscando melhorias para a população. Em seguida se pronunciou o
vereador Francisco dos Santos Júnior, agradeceu a Deus, a sua família e a
todos que se empenharam em sua campanha política. Dedicou sua vitória
ao seu pai “in memorian” exemplo de homem, assim como também dedica
a sua irmã Suzana “ in memorian”. Afirmou que irá cumprir o papel de
vereador, buscando sempre melhorias para a população e fiscalizando que é
o seu dever de Vereador. Em seguida se pronunciou o Prefeito João
Francisco Batista de Albuquerque, afirmou que o sonho se tornou
realidade. Pediu ao Sr. Presidente que tenha como exemplo o Ex.
Presidente desta Casa, vereador Luiz Francisco que presidiu com
transparência e honestidade. Dedicou sua vitória aos seus pais que se
fizeram presentes a esta Sessão Solene, seus familiares, amigos, aos
presidentes de todos os partidos e a todos que se empenharam em sua
campanha. Agradeceu a Dr. Elson da Cunha Lima Filho por disponibilizar

o nome de sua mãe, Dona Marilia para compor a sua chapa como viceprefeita, para que juntos lutem e trabalhem por uma Areia melhor de se
viver. Em seguida apresentou a todos seu Secretariado, sua equipe de
trabalho, onde na oportunidade os entregou as portarias. Secretário de
Agricultura - Benedito Nascimento; Secretário de Infraestrutura Carlos Roberto da Silva; Secretária de Saúde - Dra. Edna Guedes;
Diretor de Transportes - Giorgio Antônio Teixeira; Procurador Geral do
Município - Dr. Gustavo Moreira; Secretário de Finanças - Leopoldo
Gondim de Medeiros; Secretária da Ação Social - Maria das Neves Gabi
Barreto Neta; Secretário de Turismo - Romeu Prazeres Lemos
Secretária de Educação - Sandra Mariz de Medeiros.

e

Finalizou

afirmando a todos que deseja a execução da lei e a justiça social para o
povo de Areia, pois o desafio começa agora. Fim da matéria e não havendo
mais nada a tratar, o Sr. Presidente Edvaldo Batista de Souza convocou
para que todos os presentes ficassem de pé para ouvirem o hino nacional, e
logo após encerrou a sessão autorizando a lavratura da presente ata,
datando e assinando.

_______________________________________

EDVALDO BATISTA DE SOUZA
Presidente
____________________________________

EVALDO MARTINS DE LIMA
Secretário

