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Ata da Primeira Sessão Solene do Primeiro Período Legislativo, da
Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, realizada
em sua sede própria, situada na Avenida Duque de Caxias, 434, centro,
para Posse da Nova Mesa Diretora do biênio 2019/2020.
Ao primeiro dia do mês de Janeiro de dois mil e dezenove, às dezessete
horas, reuniram-se em Sessão Solene os seguintes Vereadores: Fábio
Nunes Dias, Jair Gomes de Araújo, José Duarte de Abreu, Leonardo
Francisco de Oliveira Dourado, Maria Leles de Oliveira, Miguel Leles da
Rocha, Nerivaldo Rodrigues de Barros, Rita de Cáscia Ribeiro Pereira,
Romeu Thessing, Romilson Oliveira Batista e Zenilton Rodrigues Costa.
A vereadora Andreia Luiza dos Santos e os vereadores Davy Arcanjo
Pereira da Silva, Getúlio Oliveira Magalhães Neto e Leonel Cardoso
Oliveira, faltaram e justificaram suas faltas. Dando início a Sessão
Solene de Posse da Nova Mesa Diretora, eleita para o biênio 2019/2020
e de acordo com o que determina o Regimento Interno desta Casa em
seu artigo 10, assumiu a Presidência dos Trabalhos o Vereador Miguel
Leles da Rocha e que havendo número legal declarou aberta a presente
sessão proferindo as seguintes palavras: “Sob a Proteção de Deus e do
Senhor Bom Jesus da Lapa, declaro aberta a presente Sessão”.
Cumprimentou a todos os presentes, desejando saúde e paz durante o
ano que ora inicia e a seguir justificou a falta dos vereadores ausentes
que por motivo de compromisso inadiável não puderam comparecer a
esta Sessão e em seguida convidou as autoridades presentes para
compor a Mesa de Honra desta solenidade e na sequencia convidou
todos a ficarem em posição de respeito para entoarem o Hino Nacional
Brasileiro. A seguir o vereador Miguel Leles da Rocha, RG n°.
1005837414 SSP/BA e CPF n°. 792.843.375-34; de acordo com o que
determina o Regimento desta Casa assumiu a cadeira de presidente na
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Mesa Diretora desta Casa Legislativa e convidou os demais vereadores
eleitos e reeleitos para assumirem os seus devidos lugares na mesa
Diretora: Vice-Presidente: Rita de Cáscia Ribeiro Pereira, RG n°.
06777191-24 SSP/B, e CPF n°. 689.604.175-72; Primeiro Secretário:
Zenilton Rodrigues Costa, RG n°. 0411342223 SSP/BA. e CPF n°.
398.392.145-00 e Segundo Secretário: Leonardo Francisco de Oliveira
Dourado, RG n° 09804137-10 e CPF n°. 787.690.435-15 e após,
declarou empossada a Nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Bom Jesus da Lapa, para o biênio 2019/2020. A seguir o senhor
Presidente franqueou a palavra para quem dela quisesse fazer uso.
Fazendo uso da mesma todos os vereadores presentes, os quais
falaram sobre o trabalho já realizado em nosso município e almejaram a
continuidade dos mesmos. Parabenizaram a nova mesa Diretora
desejando sucesso nos trabalhos que ora inicia. A seguir fez uso da
palavra o vice-prefeito Municipal Carlos Costa agradecendo a parceria
desta Casa com o Poder Executivo reforçando os trabalhos do
Executivo na aprovação de projetos importantes para o município.
Continuando, o presidente recém-empossado vereador Miguel Leles da
Rocha, fez um breve pronunciamento falando da sua alegria, por mais
uma vez ser reeleito Presidência desta Casa, com o voto unânime dos
colegas e reafirmou o seu compromisso de melhor desempenhar e de
defender os interesses desta casa e do município. Agradeceu aos
vereadores por mais uma vez lhe depositarem o voto de confiança e a
todos aqueles que de alguma forma contribuíram para essa vitória e se
colocou sempre a disposição. Finalizando fez uso da palavra o prefeito
municipal Eures Ribeiro Pereira, falando das ações desenvolvidas no
município e que este ano irá reduzir os gastos e trabalhar com mais
eficiência e qualificação na realização das obras do município.
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Parabenizou o vereador Miguel Leles pela competência de administrar e
pela merecida reeleição mais uma vez. A seguir o senhor Presidente,
convidou todos os presentes a ficarem em posição de respeito para
entoar o Hino do Município. Finalizando agradeceu a presença de todos
e suspendeu os trabalhos por alguns minutos para confecção da
presente ata. Retornando aos trabalhos o senhor Presidente convidou o
Primeiro Secretário, para fazer a leitura da ata desta sessão que depois
de lida e aprovada foi por todos os vereadores presentes assinada. Sala
das Sessões da Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa, Estado da
Bahia, em 01 de janeiro de 2019.

Ass.: vereadores: Zenilton Rodrigues Costa, Rita de Cáscia Ribeiro
Pereira, Miguel Leles da Rocha, Nerivaldo Rodrigues de Barros,
Maria Leles de Oliveira, Romilson Oliveira Batista, Leonardo
Francisco de Oliveira Dourado, Romeu Thessing, Fábio Nunes
Dias, José Duarte de Abreu, Jair Gomes de Araújo.

