Ata da reunião para compromisso e posse do Prefeito e Vice-Prefeito. Ao
primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezessete (2017), no Ginásio
Poliesportivo Adolfo Pessoa Filho, situado à Praça Dona Maricas – Bairro
Parque Invejada, nesta cidade, às 19:00 (dezenove) horas, reuniram-se
solenemente os Vereadores eleitos no pleito de 2(dois) de outubro do ano
2016 (dois mil e dezesseis). Em obediência à determinação legal, o
Presidente assumiu os trabalhos para o fim de tomar o compromisso e dar
posse ao Prefeito e Vice-Prefeito.
Em seguida, o Senhor Presidente
solicitou do Secretário fosse verificada a presença dos Vereadores eleitos,
constando-se então a presença de todos os Vereadores eleitos: ADIR
FIDELIS DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE DE FREITAS
CLEMENTE, DARY PILOTO COELHO, ELIEZER VIEIRA
MACHADO FILHO, JUAREZ CALIXTO DA SILVA, MALVINA
QUINTÃO DE OLIVEIRA, NELIA ETERNA DE OLIVEIRA SENRA,
PAULO ANTONIO ALVES, REINALDO LUIZ DA SILVA, TARCISO
CORREA DE OLIVEIRA E WASHINGTON TORRES HUBNER DE
MEDEIROS. Continuando, o Presidente declarou que o Prefeito e VicePrefeito estão aptos a prestarem compromisso legal, e assinarem o termo
de posse, pois se acham sobre a Mesa, a declaração pública de seus bens,
devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, bem como
cópia autenticada do diploma expedido pela Justiça Eleitoral. O Secretário
convidou o Prefeito eleito, Senhor João Batista Marçal Teixeira, para
prestar o compromisso, que o declarou nos seguintes termos: “Prometo
exercer meu cargo sob a inspiração do bem comum, manter, defender,
cumprir e fazer cumprir a lei, notadamente a Constituição e a Lei Orgânica
do Município; empenhar-me em que se editem leis justas; e trabalhar pelo
fortalecimento do Município, com a prevalência dos valores morais e do
bem-estar da comunidade.” Em seguida o Secretário convidou o VicePrefeito, Senhor Eduardo Fonseca Teixeira, para prestar o seu
compromisso, que o fez nos seguintes termos: “Prometo exercer meu cargo
sob a inspiração do bem comum, manter, defender, cumprir e fazer cumprir
a Lei, notadamente a Constituição e a Lei Orgânica do Município;
empenhar-me em que se editem leis justas; e trabalhar pelo fortalecimento
do Município, com a prevalência dos valores morais e do bem-estar da
comunidade.” Terminado a ratificação do compromisso pelo Prefeito e o
Vice-Prefeito, eles foram chamados nominalmente, para assinar o termo de

posse, lavrado em livro próprio. Após prestação do compromisso e
assinado pelo Prefeito e Vice-Prefeito o termo de posse respectivo, o
Presidente declarou empossado em seus cargos, proferindo em voz alta: “
Declaro empossados no cargo de Prefeito do Município de Mutum o
Senhor João Batista Marçal Teixeira e no cargo de Vice-Prefeito, o Senhor
Eduardo Fonseca Teixeira, que prestaram o compromisso legal e assinaram
o termo de posse.” Em seguida, o Senhor Presidente assinou os termos de
posse firmados pelo Prefeito e Vice-Prefeito. Dando continuidade aos
trabalhos, com o uso da palavra o Vice-Prefeito Senhor Eduardo Fonseca
Teixeira, que agradeceu a todos. Usou a palavra o Prefeito eleito, Senhor
João Batista Marçal Teixeira que externou sua gratidão com os presentes,
agradeceu por mais esta oportunidade e, por fim o Presidente eleito
Washington Torres Hubner de Medeiros, também fez uso da palavra, que
em nome dos demais Vereadores, agradeceu a presença de todos. Nada
mais havendo a constar, o Senhor Presidente declarou encerrada esta
reunião para o compromisso e posse do Prefeito e Vice-Prefeito de Mutum,
lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim, Malvina Quintão de
Oliveira Secretária, pelo Senhor Prefeito Municipal, Vive Prefeito, Senhor
Presidente e Vereadores presentes. Câmara Municipal de Mutum, ao 1º
(primeiro) de janeiro de dois mil e dezessete. João Batista Marçal Teixeira,
Eduardo Fonseca Teixeira, Juarez Calixto da Silva, Tarciso Correa de
Oliveira, Washington Torres Hubner de Medeiros, Reinaldo Luiz da Silva,
Eliezer Vieira Machado Filho, Paulo Antonio Alves, Carlos Henrique de
Freitas Clemente, Nelia Eterna de Oliveira Senra, Adir Fidelis de Oliveira e
Dary Piloto Coelho.
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