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Ata da Sessão Solene da Câmara Municipal de Bom Lugar, Estado
do Maranhão ao primeiro (01) dia do mês de janeiro de dois mil e
dezenove (2019) para posse da Mesa Diretora do Biênio 2019/2020.
A Câmara reuniu-se em Sessão Solene para dá posse aos membros
eleitos para Mesa Diretora do Biênio 2019/2020. Presidiu a Sessão
o senhor Francisco Ronierio Silva, e o segundo (2º) secretário
Hemerson Andrade da Conceição. Conferida as assinaturas pelo
livro de presença constatou-se a presenças dos cinco (05)
vereadores: Francisco Ronierio Silva, Hemerson Andrade da
Conceição, Reginaldo Martins de Farias, Francisco Passos de
Araújo, Francisco Medeiros da Silva. Havendo número legal o
senhor presidente cumprimentou a todos e em nome de Deus
declarou aberta a Sessão Solene, autorizando o segundo (2º)
secretário a fazer a leitura da Bíblia. Em seguida o senhor Presidente
solicitou do segundo (2º) secretário a leitura da Ata anterior, que foi
lida e aprovada por unanimidade dos presentes. Dando continuidade
o senhor Presidente passou para o segundo (2º) secretário para fazer
leitura do Edital de convocação para Sessão Solene de posse. Após
a leitura do Edital, foi declarado empossados para Mesa Diretora do
Biênio 2019/2020 os seguintes vereadores: Presidente - Francisco
Medeiros da Silva, 1º Vice-Presidente - Reginaldo Martins de
Farias, 2º Vice-Presidente - Francisco Passos de Araújo, 1º
Secretário – Hemerson Andrade da Conceição e 2º Secretário –
Francisco Ronierio Silva. Em seguida o senhor presidente Francisco
Ronierio da Silva passou os trabalhos para o empossado Presidente
Francisco Medeiros da Silva, que cumprimentou a todos os
presentes e agradeceu aos colegas vereadores a confiança nele
depositado. Não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão. E para
constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai
assinada pela mesa e demais vereadores presentes. Sala das Sessões
da Câmara Municipal de Bom Lugar, Estado do Maranhão; 01 de
janeiro de 2019.
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