Ata Extraordinária de nº 01, de 1º de janeiro de 2021
Para o Biênio 2021/2022
Ao primeiro dia do mês de janeiro, do ano de dois mil
e vinte e um, no Plenário Félix Pereira de Almeida Júnior,
sob a Presidência do Vereador Jozias Melo de Almeida,
vereador mais votado nas eleições de quinze de novembro
de dois mil e vinte, deu-se início a Sessão Extraordinária de
Eleição da Mesa Diretora. A mestre de cerimônia e
funcionária Samantha convidou os senhores vereadores
para que tomassem os seus lugares. Para secretariar os
trabalhos o Presidente convidou o Vereador Cloves Pereira
da Silva, que realizou a chamada dos vereadores.
Realizada a chamada e constatando a presença de todos
os senhores vereadores, o Presidente pediu a Vereadora
Simone para que fizesse a leitura do texto Bíblico. O
Presidente deu início a Sessão de Eleição e Posse da
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jaciara, Gestão
2021/2022. Posteriormente, o Presidente suspendeu a
Sessão pelo prazo de até 15 (quinze) minutos para a
apresentação das chapas junto á Mesa, por escrito e
assinado dos
respectivos registros: Chapa 01:
Transparência e Trabalho comprovado; composta pelo
Presidente: Vereador Cloves Pereira da Silva, 1º VicePresidente: Vereador: Jozias Melo de Almeida, 2º VicePresidente: Simone Freire de Araújo Rodrigues, 1º
Secretário: Ivanês Tamanho Lopes de Assunção, 2º
Secretário: Jesualdo Moraes da Silva. Chapa 02: composta
pelo Presidente: Vereador Leônidas de Lima Leitão, 1º
Vice-Presidente: Vereador: Charles Fernando Jorge de
Souza, 2º Vice-Presidente: Adnan Alli Ahmad, 1º
Secretário: Cleiton Godoi Brasileiro, 2º Secretário: Ivaneis

Tamanho. Seguida a votação: Vereador Adnan, voto:
chapa 01, Transparência e Trabalho comprovado. Vereador Charles Fernando Jorge de Souza, voto: chapa
02. - Vereador Cleiton Godoi Brasileiro, voto: chapa 02. Vereador Cloves Pereira da Silva, voto: chapa 01. Vereador Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção, voto:
chapa 01. Vereador Jesualdo Morais da Silva, voto: 01.
Vereador Jozias Melo de Almeida, voto: 01. Vereador
Leônidas de Lima Leitão, voto: 02. Vereadora Simone
Freire Araújo Rodrigues, voto: 01. Vereador Vanderlei Silva
de Oliveira, voto: 01. Vereador Zilmar Barbosa Medeiros,
voto: 01. Em seguida, foi declarada a Chapa 01
Transparência e Trabalho Comprovado, a CHAPA
VENCEDORA. A chapa vencedora será anexada a esta
ata. O Presidente Jozias Melo de Almeida convidou para
tomar posse o novo Presidente da Mesa Diretora, Vereador
Cloves Pereira da Silva, que agradeceu a presença de
todos e disse que esta cadeira de Presidente não o deixará
vaidoso e nem desonesto, a partir de agora são onze
vereadores trabalhando por Jaciara, agradeceu aos votos
dos companheiros, e disse que os onze vereadores são
responsáveis por tudo o que acontecer nesta Casa de Leis,
comentou sobre alguns fatos ocorridos nesta casa, e que a
partir de amanhã será decretado que as sessões sejam
transmitidas, aqui não terá nada escondido. Cobrou a
presença da população nas sessões, acompanhando,
fiscalizando os trabalhos desta casa. Como presidente não
irá desonrar ninguém, irá defender a sociedade, e trabalhar
com muita honestidade. Disse a Prefeita que confia nela e
em sua vice, e que será uma gestão transparente.
Agradeceu a imprensa, e aos servidores dessa casa,
dizendo que não terá quase nenhuma mudança no quadro
de funcionários. Agradeceu ao Ademir, secretário do Dep.

Max, e disse que com seus apoios, buscarão o que a
sociedade precisa. Passando a palavra aos vereadores, o
vereador Jesualdo agradeceu a Deus, família, Prefeita,
vice, entre outros. A vereadora Simone agradeceu a Deus,
família, e disse que juntos vão fazer o melhor pela cidade.
O vereador Ivaneis agradeceu a presença de todos e disse
que semana que vem estará fazendo a entrega de uma
ambulância, juntamente com Deputado Claudinei. O
vereador Leônidas comentou que no dia 15 encontrou a
futura Prefeita e disse que em tudo que fosse bom pra
Jaciara iria aprovar, irá trabalhar pelo turismo, pois,
acredita que Jaciara tem potencial. O Presidente Cloves
agradeceu ao ex-presidente Vanderlei por seu trabalho
nesta Casa, desejou sucesso como vereador. Os
pronunciamentos dos senhores vereadores estarão
gravados no arquivo digital desta Câmara. O Presidente fez
seus agradecimentos e encerrou o uso da palavra.
Encerrando-se assim, a Sessão de Posse da Mesa Diretora
para o Biênio 2021/2022.

