
ATA DA 01~SESSÃO SOLENE DO 42 PERíODO LEGISLATIVO DE 2018,
2 REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2018.
3

4 Aos quatorze (14) dia do mês de agosto do ano de 2018, na Sede do Poder
5 Legislativo, localizado à Rua Doutor José Augusto, 90 -Centro - Patu/RN,
6 reuniu-se na Câmara Municipal de Patu Estado do Rio Grande do Norte, os
7 vereadores que inicialmente subscreve a presente ata constatando a suas
8 presenças na Sessão Especial de Posse no Plenário Francisco Francelino de
9 Moura, com a finalidade de realizar a posse do segundo Suplente de

10 Vereador da Coligação "PATU CADAVEZMELHOR (PMDB/ PRP/ PPS/ PTB/
11 PSC/ PdoB/ DEM/ PR/ PTC/ PV) o senhor MANOEL LlNDOMAR DE
12 ALMEIDA MELO - PPS, eleito no pleito de 02 de outubro de 2016 e
13 devidamente diplomado em 15 de dezembro de 2016, na forma da
14 legislação eleitoral que se aplica a espécie, por desistência do primeiro
15 suplente de vereador desta coligação o Senhor Bruno Campelo de Oliveira
16 - PMDB, que estar exercendo o cargo de secretário municipal de
17 Assistência Social, Trabalho e Habitação nomeado pela portaria nº
18 045/2018, e em virtude da Licença para tratar de assuntos particulares do
19 Vereador SUETONEO OLIVEIRA MOURA desta coligação, pelo período de
20 30 dias (09 de agosto a 07 de setembro de 2018), aprovado por essa Casa.
21 Diante do tal objetivo foi convocado a chamada nominal dos vereadores,
22 pela senhora presidente LUCÉLIA RIBEIRO DANTAS, onde constatou a
23 presença dos vereadores: ALEXANDRE CORTEZ COSTA, FRANCISCO JOSÉ
24 DE MOURA, convidados para tomarem assento a mesa posteriormente
25 foram colhidos assinaturas dos vereadores pelo Secretário Legislativo.
26 Aberto os trabalhos, a Presidente LUCÉUARIBEIRODANTASabriu a Sessão
27 em nome de Deus e da Lei e cumprimentou os presentes. Em seguida
28 conclamou a todos a ficarem de pé para execução do hino Nacional
29 Brasileiro. Logo após, a Presidente comunicou a todos que em virtude da
30 concessão de licença para tratar de assuntos particulares do vereador
31 Suetoneo Oliveira Moura com base no Art. 74 inciso " do Regimento
32 Interno estava realizando essa sessão solene. Em seguida com base no
33 mesmo artigo paragrafo § 9º convidou o suplente de vereador MANOEL
34 LlNDOMAR DE ALMEIDA MELO - PPS para apresentar a documentação.
35 Em seguida, o vereador apresentou os documentos constantes do
36 Regimento Interno da Casa. Após, passou a Presidente inicialmente a
37 leitura do termo de Juramento contido no Regimento Interno: "PROMETO
38 EXERCERCOM DEDICAÇÃO O MEU MANDATO, CUMPRINDO AS LEIS E
39 RESPEITANDO AS INSTITUiÇÕES, PROMOVENDO O BEM GERAL DO
40 MUNiCíPIO DE PATU E PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA

DEMOCRACIA", convocando nominalmente o suplente de vereador ~
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42 solicitando ao edil que levantassem a mão direta, inclusive ele, dizendo:
43 "Assim Prometo". Feito o juramento, a Presidente da Mesa declarou
44 empossado o vereador eleito no último pleito eleitoral para exercer o
45 mandato no período de 14 de agosto a 07 de setembro de 2018. Ato
46 seguinte concedeu a palavra ao vereador empossado que agradeceu a
47 todos e disse cumpri com êxito e determinação seu mandato, nesse
48 período a qual estar assumindo. Em seguida os demais colegas também
49 proferiram palavras de boas vinda ao colega. Em seguida, a Presidente
50 encerrou a Sessão em nome de Deus e da Lei orgânica do Município de
51 Patu, solicitando ao primeiro secretário a lavratura da Presente Ata. Nada
52 mais havendo a tratar nessa Sessão, eu, Francisco José de Moura
53 (Primeiro Secretário da Mesa Diretora) lavrei a presente Ata de Posse, que
54 depois de transcrita e lida será assinada por mim, pelo Presidente, pelos
55 vereadores. Patu/RN 14 de agosto de 2 8.
56
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Aos quatorze (14) dia do mês de agosto do ano de 2018, na
Sede do Poder Legislativo, localizado à Rua Doutor José
Augusto,90 -Centro - Patu/RN,reuniu-sena CâmaraMunicipal
de Patu Estado do Rio Grande do Norte, os vereadores que
inicialmente subscreve a presente ata constatando a suas
presençasna SessãoEspecialde Posse no Plenáno Francisco
Francelina de Moura, com a finalidade de realizar a posse do
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MELHOR(PMDBIPRPIPPSIPTBIPSCI PdoBIDEMI PRIPTCI
PV) o senhor MANOEL L1NDOMARDE ALMEIDA MELO -
PPS, eleito no pleito de 02 de outubro de 2016 e devidamente
diplomadoem 15de dezembrode 2016, na formada legislação
eleitoral que se aplica a espécie, por desistência do primeiro
suplentede vereadordesta coligaçãoo SenhorBrunoCampelo
de Oliveira- PMDB,que estarexercendoo cargode secretario
municipaldeAssistência Social,Trabalhoe Habilaçãonomeado
pelaportarian' 04512018,e emvirtudeda Licençapara tralar de
assuntos particulares do Vereador SUETONEO OLIVEIRA
MOURAdesta coligação,peloperíodode 30 dias (09 de agosto
a 07 de setembrode 2018), aprovadopor essaCasa. Diantedo
tal objetivo foi convocado a chamada nominal dos vereadores,
pela senhora presidente LUCÉLlA RIBEIRO DANTAS, onde
constatou a presençados vereadores:ALEXANDRECORTEZ
COSTA, FRANCISCO JOSE DE MOURA, convidados para
tomarem assento a mesa posteriormente foram colhidos
assinaturasdos vereadorespelo Secretário Legislativo,Aberto
os trabalhos,a PresidenteLUCELlARIBEIRODANTASabrtua
Sessão em nome de Deus e da Lei e cumprimentou os
presentes,Em seguidaconciamoua todosa ficaremde pé para
execuçãodo hino Nacional Brasileiro,Logo após, a Presidente
comunicou a todos que em virtude da concessão de licença
para tratar de assuntos particulares do vereador Suetoneo
Oliveira Moura com base no Art. 74 inciso II do Regimento
Interno estava realizando essa sessão solene. Em seguida com
base no mesmo artigo paragrafo § 9° convidou o suplente de
vereador MANOEL LlNDOMAR DE ALMEIDA MELO - PPS
para apresentar a documentação. Em seguida, o vereador
apresentouos documentosconslantesdo RegimentoInternoda
Casa. Após, passou a Presidente inicialmente a leitura do termo
de Juramento contido no Regimento Interno: "PROMETO
EXERCER COM DEDICAÇAO O MEU MANDATO,
CUMPRINDOAS LEIS E RESPEITANDOAS,INSTITUIÇOES,
PROMOVENDOO BEM GERAL DQ MUNICIPIODE PATU E
PUGNANDO PELA MANUTENÇAO DA DEMOCRACIA·,
convocando nominalmente o suplente de vereador solicitando
ao edil que levantassem a mão direta, inclusive ele, dizendo:
"Assim Prometo". Feito o juramento, a Presidente da Mesa
declarou empossado o vereador eleito no último pleito eleitoral
para exercer o mandato no período de 14 de agosto a 07 de
setembro de 2018. Ato seguinte concedeu a palavra ao
vereador empossado que agradeceu a todos e disse cumpn
com êxito e determinação seu mandato, nesse período a qual
estar assumindo. Em seguida os demais colegas também
proferiram palavras de boas vinda ao colega. Em seguida, a
Presidente encerrou a Sessão em nome de Deus e da Lei
orgânica do Município de Patu, solicitando ao primeiro
secretário a lavratura da Presente Ata. Nada mais havendo a
tratar nessa Sessão, eu, Francisco José de Moura (Primeiro
Secretáno da Mesa Diretora) lavrei a presente Ata de Posse,
que depois de transcrita e lida será assinada por mim, pelo
Presidente,pelosvereadores.PatulRN14de agostode 2018.
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