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ATA DA INSTALAÇÃO DA LEGISLATURA 2021-2024

Termo de Instalação da Legislatura 2021/2024 e posse dos Vereadores
Eleitos  Ao  1º  dia  do  mês  de  janeiro  de  2021,  na  sede  da  Câmara
Municipal de Vereadores de São Bento do Norte/RN, com a presença da
Sra. Rivaneide Maria Bento da Silva vereadora eleita que conduziu os
trabalhos,  e também com a presença dos demais vereadores eleitos:
Ailson Cavalcante da Silva, Alberto Rodrigues de Andrade, Cícero Silva
de Souza, Francisco Eduardo da Silva Leite, Giliane Torres de Souza,
Marcone Emanuel Souza da Silva, Patrício Tenório Torres e Tarcizio
Pedro de Lima, Assumindo a presidência da mesa, a vereadora Rivaneide
Maria Bento da Silva, dando início aos trabalhos, solicitou ao chefe de
cerimonial que convidasse para tomar assento no Plenário os vereadores
eleitos. Em seguida, já tendo verificado os diplomas dos Srs. Vereadores
e  demais  documentos  exigidos,  e  tendo  constatado  que  os  mesmo
estavam na forma legal, a Sra. Presidente convidou para secretário “ Ah
Doc”  o  Senhor  Neilson  de  Araújo  Nascimento  e  em  ato  contínuo
declarou oficialmente instalada a Legislatura 2021/2024. Em seguida, o
Sr.  Secretario  leu  o  seguinte  juramento:  “prometo  cumprir  a
constituição federal, a constituição do estado do rio grande do norte,
observar a lei  orgânica e demais diplomas legais,  desempenhar com
lealdade  o  mandato  que  me  foi  confiado,  trabalhar  pelo  povo  do
município de São Bento do Norte e pelo bem estar do meu povo,” e fiz a
chamada dos demais vereadores, pela ordem alfabética, que igualmente
responderam:  “ASSIM O PROMETO”.  A  Sra.  Presidente  os  declarou
empossados,  após  o  juramento.  Em  seguida  o  Presidente  da  mesa
suspendeu os trabalhos para que os vereadores procedessem à eleição
da  Mesa  Diretora  para  o  Biênio  2021/2022.  Apenas  uma  chapa  foi
apresentada, com a seguinte composição: Presidente: Francisco Eduardo
da  Silva  Leite  Vice-Presidente:  Rivaneide  Maria  Bento  da  Silva,  1º.
Secretário:  Patrício Tenorio Torres,  2º.  Secretário:  Giliane Torres de
Souza e recebeu a nomenclatura de Chapa 01. Para escrutinador a Sra.
Presidente convidou o Sr. Neilson de Araújo Nascimento e o mesmo
verificou  após  a  votação  o  seguinte  resultado:  Para  Presidente:
Francisco Eduardo da Silva Leite (08) votos, Vice-Presidente: Rivaneide
Maria Bento da Silva (08) votos, 1º. Secretário: Patrício Tenorio Torres
(08)  votos,  2º.  Secretário:  Giliane  Torres  de  Souza  (08)  votos,
Presidente:  Assim  sendo  a  Sra.  Rivaneide  Maria  Bento  da  Silva  os
proclamou  eleitos  e  deu  posse  imediatamente  a  mesa  diretora  que
assumiu a direção dos trabalhos. O Presidente eleito fez uso da palavra.
Com  breves  palavras  fez  um  agradecimento  ao  povo  Sãobentense,
principalmente a Deus. Em seguida, Prefeito eleito e seu vice ao recinto
da Câmara Municipal. Após a chamada, o Sr. João Maria Montenegro da
Silva e Climério de Almeida Maia Neto, prefeito e vice-prefeito eleito
respectivamente, foram convidados a procederem “ASSIM PROMETO” o
qual fizeram. Em seguida o Presidente eleito declarou os empossados
para o quadriênio 2021/2024 e os empossados utilizaram as palavras.
Nada  mais  havendo  a  registrar  foi  lavrada  a  presente  ata  de
INSTALAÇÃO E POSSE DA CÂMARA MUNICIPAL E DO PREFEITO E
VICE PREFEITO ELEITO. Câmara Municipal de São Bento do Norte,
Plenário Vicente Cordeiro de Souza em 01 de janeiro de 2021. Francisco
Eduardo da Silva Leite; Rivaneide Maria Bento da Silva; Patrício Tenório
Torres, Giliane Torres de Souza;
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