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Ata da Solenidade de eleição e compromisso de posse para Nessa Diretora da
Câmara para o biênio 2017-2018. 1ª Sessão extraordinária realizada em 02.01.17,
na Câmara Municipal de Gilbués – Estado do Piauí. Aos 02 (dois) dias do mês de
janeiro do ano de dois mil e dezessete às 09:46 horas na sala das Sessões da
Câmara Municipal de Gilbués – Estado do Piauí. Compareceram os senhores
Vereadores: Morvan Figueredo Aguiar – Presidente interino, Vereador mais idoso,
Iara de Sousa Aguiar – Secretária, Ubiratan Veleda Alves, Cláudison Rocha Leite,
Dimas Rosa Medeiros, Emerson Carlos Pinheiro da Silva, Henrique de Sousa
Guerra, João Dias Filho, Marino Júnior Fonseca de Oliveira. O Presidente interino
deu boas vindas a todos e declara aberta a Sessão: ORDEM DO DIA – ELEIÇÃO
DA MESA DIRETORA DA CÂMARA PARA O BIÊNIO 2017-2018 E DAS
COMISSÕES. COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO, E
COMISSÃO DE JUSTIÇCA E REDAÇÃO, LÍDERES DOS PARTIDOS E DO
PREFEITO. O Presidente interino pediu para entregarem a composição das
chapas. Foi recebido a Chapa 1 composta por Ubiratan Veleda Alves –
Presidente, Dimas Rosa Medeiros – Vice-Presidente e Marino Júnior Fonseca de
Oliveira – Secretário. O Presidente interino suspendeu a Sessão por 15 minutos
para articulação com a Chapa 1. O Presidente reabriu os trabalhos após os 15
minutos solicitados. O Presidente disse que será chapa única com a composição
anteriormente mencionada – disse para cada um manifestar seu voto. A palavra
foi dada ao Vereador Dimas Rosa Medeiros que deu bom dia aos presentes que
disse ser favorável à chapa, Marino, digo Henrique de Sousa Guerra, disse
também ser favorável, Marino Jr. Fonseca de Oliveira também disse ser favorável,
Ubiratan Veleda Alves também disse que é o presidente da chapa e portanto
favorável, Iara de Sousa Aguiar disse ser favorável ao colega Ubiratan Veleda
para Presidente, João Dias Filho deu bom dia a todos e disse ser favorável a
chapa apresentada. Cláudison Rocha Leite deu bom dia a todos e disse ser
favorável. Emerson Carlos P. da Silva – disse ser favorável a chapa cm Ubiratan
Presidente, a chapa única foi aprovada por unanimidade dos membros presentes.
O Presidente declarou vitoriosa a chapa única e desejou boa sorte, disse também
que seu voto particular é para Ubiratan. O Presidente recém eleito assumiu os
trabalhos com sua equipe tendo o Sr. Vice-Presidente Dimas Rosa Medeiros e
Secretário o Vereador Marino Júnior Fonseca de Oliveira. O Presidente Ubiratan
Veleda Alves – proferiu a palavra dando bom dia a todos e cumprimentando os
colegas e os pares em nome da colega Iara Aguiar. Agradeceu aos colegas pelo
voto de confiança e em especial aos cinco colegas que inicialmente estiveram e
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mantiveram suas palavras e também aos outros quatro que vieram depois mais
agradece a todos por externarem seus votos. Disse que é vereador há 12 anos
tem confiança em Deus e nos colegas. Disse que sua chapa foi divulgada há
alguns dias e muitos não acreditavam, disse que irá fazer o melhor nestes dois
anos, que será honesto e transparente. Agradeceu ao ex-Presidente Paulo
Henrique. Pede ao Plenário que participe das Sessões. Disse que o Prefeito não
está, mas não quer ser oposição quer ser o melhor para Gilbués, disse que é o
papel da Câmara fiscalizar e pede o apoio de toso os colegas e quer parceria com
a Prefeitura. Pede ao Sr. Vice-Prefeito presente à Sessão que leve a mensagem
da Câmara no sentido de vir à Câmara. Agradeceu a todos. O Presidente cedeu a
palavra ao ex-Presidente Paulo Henrique Nogueira Mascarenhas que pediu a
Secretaria para ler o relatório dos bens da Câmara incluindo carro, documentos e
todos os bens patrimoniais que será arquivado nos anais da Câmara. O Sr. Paulo
Henrique Nogueira Mascarenhas ex-Presidente fez uso da palavra e
cumprimentou a todos e elogiou a consenso que houve em torno da chapa.
Agradeceu aos funcionários e demais assessores que trabalharam com ele.
Elogiou o Presidente disse ser uma excelente pessoa e que acredita que fará um
excelente trabalho que o conhece bem que é uma pessoa muito responsável.
Falou das obras realizadas na Câmara e da aquisição do carro ano 2012. Disse
que a Câmara é um Poder independente que deve trabalhar em parceria, pediu
desculpas por qualquer coisa e procurou tratar todos iguais. Disse que o
Presidente tem o perfil e concluiu suas palavras falando da parte financeira, falou
do bloqueio das contas da Prefeitura e que exceto os pagamentos que já foram
empenhados referentes ao mês de dezembro que todos os débitos estão em dias.
O Presidente Ubiratan cedeu a palavra a Vereadora Iara de Sousa – que
parabenizou a chapa eleita disse que o seu lema será trabalhar pelo povo. Pede
ao povo que venha à Câmara e quer ser cobrada. Falou da função do Vereador e
que é necessário parceria com o Poder Executivo. Finalizou agradecendo a todos
pela confiança nela depositada. Henrique de Sousa Guerra que parabenizou a
chapa eleita disse reafirmar seu compromisso de campanha de querer o melhor
para Gilbués. Agradeceu a todos. Marino Jr, digo Morvan Figueredo Aguiar
cumprimentou e parabenizou a chapa eleita e também elogiando o ex-Presidente,
disse que é o seu terceiro mandato, disse que vai defender o município que é o
seu lema, disse que Gilbués não há oposição, disse que ao fazer oposição ao
Prefeito estará fazendo oposição ao povo. Falou do Sr. João de Lindaura pai do
Presidente que é um homem político que todos conhecem que o Presidente
merece esta frente à Câmara. Marino Jr. Fonseca de Oliveira cumprimentou os
presentes e que reafirma seu compromisso com o povo, pede união dos pares
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para ver Gilbués crescer e pede que o povo venha à Câmara e que pretende
divulgar seu trabalho disse que oposição por que foi eleito por outro grupo, mas
um aliado do Executivo no que for melhor para Gilbués agradeceu e falou até um
próximo momento. Dimas Rosa Medeiros – cumprimentou os presentes e ilustrou
a presença do Padre Raimundo Nonato e do Vereador, digo advogado Ikol
presente à Sessão, cumprimentou os demais presentes. Disse que escolheram
um líder para conduzir os trabalhos da Câmara, disse que vai fiscalizar o
executivo, pois estará honrando a confiança delegada pelo povo. Disse que
houve consenso pelo nome do Presidente Ubiratan Veleda Alves. Agradeceu a
todos. João Dias Filho cumprimentou e parabenizou a chapa eleita. Elogiou o exPresidente. Falou que não farão oposição aos projetos de interesse do povo e
relatou matérias que não foram votadas porque o povo não quis. Desejou sucesso
a todos na nova gestão. Cláudison Rocha Leite – cumprimentou a todos e
parabenizou a Mesa Diretora eleita. Disse que esta pronto para ser fiscal e que
esta preparado para exercer sua função que foi eleito pelo povo e não do Prefeito.
Agradeceu ao ex-Presidente e concluiu agradecendo a todos os presentes.
Emerson Carlos Pinheiro da Silva – cumprimentou a todos e parabenizou a Mesa.
Falou da agricultura. Agradeceu a Deus por estar aqui e finalizou sua fala. Foi
recebido e lido para todos um telegrama do Governador do Estado desejando boa
legislatura a todos. O Presidente agradeceu a todos os colegas pelo voto e que
quer gerenciar com todos os pares. Disse que o recesso vai até 20 de fevereiro.
Franqueou a palavra ao Padre Nonato e ao Sr. “Pinguim”. O Sr. “Pinguim” proferiu
a palavra dizendo há vereador que veio o ano passado três vezes. Desejou êxito a
gestão e pediu para os novos Vereadores e os que foram reconduzidos que
fiscalizem o Executivo, pediu para o povo vir à Câmara questionar, falou e
agradeceu a todos. Passou a palavra ao Sr. João Alves pai do Presidente.
Agradeceu aos que compuseram a Mesa juntamente com Ubiratan Alves e que
mostraram caráter ao cumprir sua palavra. Disse que todos estão aqui para fazer
o certo, para apoiar o que for certo. Que o certo é trabalhar para todos, que o
município esta carente e que a prioridade é o povo. Disse que não há arranhões
entre os pares. Sr. Querobino Guerra agradeceu ao Sr. Amiltinho Figueiredo pela
ajuda ao seu filho. Washington Luis parabenizou a Mesa Diretora. Pediu ajuda aos
novos Vereadores para a agricultura que está péssima que votou em Leonardo
mas não esta com ele onde ele estiver errado. Falou do solo produtivo de Gilbués
e discorreu o trabalho aqui realizado. O Presidente falou que as comissões e
lideranças serão escolhidas oportunamente em outra Sessão após o recesso.
Convidou os presentes para um churrasco no Verdão. Pediu para o Padre Nonato
dar uma bênção a nova gestão da Câmara e falou que é necessário caráter para
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conduzir uma instituição falou da necessidade de parceria para realização das
ações disse que a primeira parceria é com o povo que venha ver este plenário e
cheio. Disse que a Paróquia Divina Pastora esta à disposição da Câmara. Disse
que é necessário paz e que não se consegue ir à frente sem harmonia, tolerância,
humildade, com diálogo, sem rivalidades, disse que vai levar contigo quando for
embora boas lembranças das tradições locais. Desejou boa sorte a todos e fez
uma oração, antes citou Salomão com humildade e sabedoria conduziu seu
reinado. O Presidente após a oração declarou encerrado os trabalhos uma vez
que não houve mais pessoas interessadas a fazer uso da palavra.
Morvan Figueredo Aguiar
Emerson Carlos Pinheiro da Silva
Marino Júnior Fonseca de Oliveira
Henrique de Sousa Guerra
Iara de Sousa Aguiar
João Dias Filho
Cláudison Rocha Leite
Dimas Rosa Medeiros
Ubiratan Veleda Alves

O texto confere com o original no livro nº 11, pags. 92, 92vº, 93, 93vº, 94, 94vº, 95, 95vº e 96.
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