Ata da reunião para compromisso e posse do Prefeito e Vice-Prefeito. Ao
primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e treze(2013), no Salão de Sessões
da Câmara Municipal de Mutum, situado à rua Dom Cavati, 391, nesta
cidade, às 19:00(dezenove) horas, reuniram-se solenemente os Vereadores
eleitos no pleito de 7(sete) de outubro do ano 2012(dois mil e doze). Em
obediência à determinação legal, assumiu a Presidência dos Trabalhos, o
Vereador eleito para Presidente, Washington Torres Hubner de Medeiros,
para o fim de dar posse ao Prefeito e Vice-Prefeito. O Presidente da Câmara
declarou aberta a Sessão. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou fosse
verificada a presença dos Vereadores eleitos, constando-se então a presença de
todos os vereadores eleitos: Clóvis Viana, Dary Piloto Coelho, Gezio Nunes
de Oliveira, Marcone Rosa da Silva, Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda,
Marcus Roberto Duarte Brandão, Nélia Eterna de Oliveira Senra, Nilton
Marques de Lima, Paulo Antonio Alves, Tarciso Correa de Oliveira e
Washinton Torres Hubner de Medeiros. Continuando, o Presidente dos
trabalhos declarou que o Prefeito e Vice-Prefeito estão aptos a prestarem o
compromisso legal, e assinaram o termo de posse, pois 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 Ronaldo
Coutinho Nogueira, 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
João Batista Marçal 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”.
Terminando 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 respectivo termo de posse. O Presidente declarou empossados em
seus cargos, proferindo em voz alta: “Declaro empossados no cargo de
Prefeito do Município de Mutum/MG, o Senhor Ronaldo Coutinho Nogueira
e no Cargo de Vice-Prefeito, o Senhor João Batista Marçal Teixeira, que
prestaram o compromisso legal e assinaram o termo de posse”. Em seguida, o
Senhor Presidente da Câmara assinou os termos de posse firmados pelo
Prefeito e Vice-Prefeito. Dando continuidade aos trabalhos, fez uso da palavra
Dona Eni, mãe do Prefeito Ronaldo com a mensagem “Faça do Desafio uma
Canção”, Clarice filha do Prefeito Ronaldo, Doutor Vinícius Dias Paes
Ristori- Juiz de Direito, João Batista Marçal Teixeira-Vice-Prefeito, Deputado
Estadual-Durval Ângelo, Ronaldo Coutinho Nogueira-Prefeito Municipal e
por fim, o Presidente eleito Senhor Washington Torres Hubner de Medeiros,
todos oradores, expuseram em suas colocações palavras de agradecimento e
reconhecimento pela conquista. Conquista esta, que teve a participação de
muitas pessoas. Após, o Presidente da Câmara Municipal, recém eleito, de pé
convidou a todos os presentes para o acompanharem, e de forma solene fez as
seguintes declarações. “ Declaro instalada a 17ª Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum”. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
declarou encerrada esta reunião de compromisso e posse do Prefeito e VicePrefeito de Mutum-MG. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente
ata, que vai assinada por mim Clóvis Viana, Secretário, pelo Senhor
Presidente da Câmara, pelos Vereadores presentes. Sala das Sessões, ao
1º(primeiro)dia do mês de janeiro do ano dois mil e treze. (01.01.2013)

