
ATA DE POSSE DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2019 – 2020  

 

         Aos 2° dias do mês de janeiro de 2019 na Câmara Municipal de Messias,  

ocorreu a Sessão Solene de Posse da Mesa Diretora para o Biênio 2019 – 2020, 

onde o senhor Presidente solicitou que fosse lido a leitura do expediente, que 

constava do ofício de retorno ao cargo de vereador do Sr. Ary Cleyton de 

Carvalho Rêgo, o qual tomou acendo a mesa diretora, em seguida o senhor 

presidente solicitou do primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores 

vereadores, onde compareceram os vereadores, Sr. Ary Cleyton de Carvalho 

Rêgo; Sr. Djalma da Rosa Calheiros; Sr. Eguimar Ferreira da Silva; Sr. Gibson 

Buarque de Melo; Sr. Manoel Elias de Melo Calheiros; Sr. Marcos Valério dos 

Santos; Srta. Sônia Maria da Silva; Sr. Thomas Henrique Peixoto Leite; Sr. 

William Bezerra dos Santos; e ausentes os vereadores, Sr. Adeilton Francisco 

da Silva Vieira e Sr. Geraldo dos Santos. Em seguida o senhor presidente 

convidou o senhor Prefeito Luiz Emílio Duarte de Omena a fazer parte da mesa 

diretora. Em seguida, conforme eleição realizada no dia 21 de setembro do ano 

de 2017, com 10 votos favoráveis, 01 abstenções e nenhum voto nulo à chapa 

a qual apresentou-se composta da seguinte maneira: Presidente: Gibson 

Buarque de Melo; Vice-Presidente: Manoel Elias de Melo Calheiros; 1° 

Secretário: William Bezerra dos Santos e 2° Secretário: Ary Cleyton de Carvalho 

Rêgo, foi declarada empossada para compor a Mesa Diretora para o Biênio 2019 

– 2020. Logo após o senhor presidente suspendeu a sessão por 10 minutos para 

escolha dos membros das comissões. Passando os 10 minutos e conforme 

dispõe o art. 6°, parágrafo 1° do Regimento Interno, foi a presentado o acordo 

entre os membros da Casa acerca da composição das Comissões, composta da 

seguinte maneira: Comissão de Justiça e de Redação - Djalma da Rosa 

Calheiros – Presidente (PSDC) - Manoel Elias de Melo Calheiros – Relator 

(PMDB) - Thomas Henrique Peixoto Leite – Membro (PP). Comissão de 

Finanças, Orçamento e Fiscalização - Manoel Elias de Melo Calheiros – 

Presidente (PMDB) - William Bezerra dos Santos – Relator (PSDC) - Geraldo 

dos Santos – Membro (PSDB). Comissão de Urbanismo e Infra-estrutura 

Municipal - William Bezerra dos santos – Presidente (PSDC) - Marcos Valério 

dos Santos – Relator (PR) - Adeilton Francisco da Silva Vieira – Membro (PSC). 

Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente - Sônia Maria da Silva 

– Presidente (DEM) - Ary Cleyton de Carvalho Rêgo – Relator (PSDB) - Eguimar 

Ferreira da Silva – Membro (PSC), assim aprovada a proposta das comissões 

por unanimidade. Em seguida o senhor presidente facultou a palavra ao Prefeito 

Luiz Emílio Duarte de Omena e em seguida a todos os vereadores, os quais 

fizeram uso da palavra.  Não havendo mais matérias na ordem do dia e nem 

quem fizesse uso da palavra o senhor presidente declarou encerrada a sessão 

solene de posse da mesa diretora para o Biênio 2019 – 2020 da Câmara 

Municipal de Messias, convocando a próxima, em caráter ordinário, para o dia 

14 de fevereiro em horário regimental, e para que essa ata tenha efeitos legais 

vai assinada pelo presidente e demais vereadores.  

Messias 02 de janeiro do ano de 2019. 


