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TERMO DE POSSE 
 
Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de 
dois mil e quinze, às 9:00h,nove horas na 
Câmara Municipal de Desterro – PB, “Casa Manoel 
de Almeida”, a Vereadora Núbia Rejane Barbosa 
Nogueira, presidenta legalmente constituída nos 
termos do Regimento Interno da respectiva Casa, 
proclama os senhores vereadores Ermando 
Ferreira Rofino como Presidente,José Adriano 
Gomes da Costa Vice- Presidente, Núbia Rejane 
Barbosa Nogueira 1º Secretaria e Tiago Simões 
dos Santos 2º secretario   da Nova Mesa Diretora  
para o biênio de 2015/2016. Mediante o 
seguinte compromisso: “PROMETO DEFENDER E 
CUMPRIR AS CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 
ESTADUAL E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, 
OBSERVAR AS LEIS E DESEMPENHAR COM HONRA 
LEALDADE AS MINHA FUNÇÕES, TRABALHANDO 
PELO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE 
DESTERRO.” Onde os Excelentíssimos Vereadores 
ratifica dispondo “ASSIM O PROMETO”. 
Concluídas as formalidades de praxi, resta 
lavrado o presente Termo, que segue 
devidamente assinado. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

__________________________________ 
Núbia Rejane Barbosa Nogueira  

Presidente 
 

ATA DA SESSÃO SOLENE 
 
Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze às 
9:00 h as nove horas, na Câmara Municipal de Desterro – 
PB, “Casa Manoel de Almeida”, foi  procedida a abertura 
da sessão Solene para posse da nova Mesa Diretora para o 
biênio de 2015/2016 (dois mil e quinze, dois mil e 
dezesseis), pelo mestre de cerimônia o Sr. Jardeson da 
Silva Costa,onde fez a abertura da sessão e formação da 
mesa,onde convidou os vereadores para sentarem a 
mesa.Dando continuidade convidou a presidente Núbia 
Rejane para fazer a abertura oficial da sessão,onde a 
mesma cumprimentou a todos e abriu oficialmente a 
sessão,em seguida passou a palavra para o mestre de 
cerimônia,que convidou para fazer uso da palavra o 
advogado Valtecio, que lembrou os antigos presidentes e 
suas administrações nesta casa,e citou o nome deles;falou 
da administração de Núbia Rejane,que foi a primeira 

mulher a administrar a casa,onde recebeu elogios e os 
parabéns pela excelente administração;falou ainda da 
dificuldade e da luta, para que Ermando chegasse a 
vitoria;agradeceu aos adversários,como também aos 
vereadores;desejou boa sorte a Ermando em sua 
administração e pediu que ele olhe para os funcionários 
públicos, em questão da carga horária, e também pela 
educação. O vereador Tiago deu seu bom dia a todos e 
agradeceu pelo dia de hoje, o dia que Ermando toma 
posse,onde comparou a luta de Davi contra Golias;fez 
comentários sobre os vereadores da situação;falou que a 
oposição continua unida para defender as desmandas e 
perseguições da administração publica do município e 
pediu a Ermando que faça uma administração 
democrática.O vereador Adriano deu bom dia a todos,e 
dirigiu-se a Núbia Rejane e a Ermando,falando da 
administração da mesma e elegendo como a melhor 
presidente da câmara, e que Ermando esteja no rol dos 
melhores presidentes desta casa,onde falou da luta 
árdua;falou ainda das atribuições dos vereadores. E deixou 
claro que não será mais candidato a vereador do município 
e sim pré candidato a prefeito deste município em 2016 
(dois mil e dezesseis),parabenizou Ermando e falou das 
metas que temos para alcançar. A presidente fez o uso da 
palavra, onde saudou a todos presentes e aos colegas 
vereadores;agradeceu a Deus pelo dia de hoje,falando que 
Deus é especial e que devemos tudo a ele;agradeceu a 
família e em especial ao seu esposo, que sempre estava ao 
seu lado;aos amigos,aos vereadores tanto da oposição 
como da situação, e a todos os funcionário da casa;falou 
diretamente para Ermando dizendo que foi dado o 
primeiro passo,mas agora é o momento de agir e 
comentou; desejou fé,coragem,paciência,força e muita 
sabedoria em sua vida. Logo após, pediu para os 
vereadores ficarem de pé para fazerem o juramento e 
empossar a nova mesa, sendo assim ficou empossada a 
nova mesa diretora. A presidente passou a cadeira de 
presidente para o novo presidente Ermando Ferreira 
Rufino, onde Fez uso da palavra, agradeceu a Deus, a todos 
os vereadores, a todos os presentes, aos advogados, aos 
familiares, fez seu discurso. E terminou com um verso. 
Como não tinha mais nada para ser discutido, o presidente  
encerrou os trabalhos,onde  foi lavrada a presente ata, que 
segue assinada. 
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