Ata da Sessão Solene de Instalação da 18ª (décima oitava) Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. 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 de 2016 (dois mil e dezesseis). Em
obediência à determinação legal, assumiu a Presidência dos Trabalhos, o
Vereador mais votado, entre os presentes, Senhor PAULO ANTONIO
ALVES para o fim de tomar o compromisso e dar posse aos Vereadores,
eleger e dar posse a Mesa Diretora. O Presidente dos Trabalhos declarou
aberta a sessão e designou o Vereador Dary Piloto Coelho, para secretariar
os trabalhos. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Secretário
designado, fosse verificada a presença dos Vereadores eleitos, constatandose 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 dos trabalhos declarou que todos os Vereadores presentes estão
aptos a prestarem o 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. Após esta
declaração, o Senhor Presidente de pé, proferiu o seguinte compromisso: “
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.” Prestado este compromisso pelo
Presidente, o Secretário fez a chamada nominal de cada Vereador, por
ordem alfabética, e este, de pé declarou: “ Assim o prometo”. Cumprindo
determinações regimentais, os outros Vereadores ficaram sentados e em
silêncio. Terminado a ratificação do compromisso por todos os Vereadores,
eles foram chamados nominalmente, por ordem alfabética, para assinar o

termo de posse, lavrado em livro próprio. Assinado o livro próprio por
todos os Vereadores eleitos, o Senhor Presidente proferiu em voz alta: “
Declaro empossados no cargo de Vereador do Município de Mutum os
Vereadores que prestaram o compromisso.” Em seguida, o Senhor
Presidente assinou os termos de posse firmados pelos Vereadores.
Terminado este primeiro ato que foi de compromisso e posse dos
Vereadores, passou-se ao segundo ato dos trabalhos que é a eleição e posse
da Mesa Diretora. Ainda na presidência dos trabalhos, o Vereador mais
votado entre os presentes, determinou fosse feita a chamada dos
Vereadores, para comprovação da existência de número legal. Colocada em
votação os Vereadores decidiram que a eleição da Mesa Diretora fosse feita
por chapa. Após, os trabalhos foram suspensos por 30 (trinta) minutos para
confecção das cédulas impressas ou datilografadas. Foram inscritas as
seguintes chapas: Chapa 1 (um)Presidente: Washington Torres Hubner de
Medeiros, Vice-Presidente: Tarciso Correa de Oliveira e Secretária:
Malvina Quintão de Oliveira. Chapa 2: Presidente: Paulo Antonio Alves
Vice-Presidente: Carlos Henrique de Freitas Clemente e Secretário: Adir
Fidelis de Oliveira. Pelo Senhor Presidente foram designados como
escrutinadores os Vereadores: Carlos Henrique de Freitas Clemente e
Juarez Calixto da Silva. Após a escolha dos Escrutinadores o Vereador
Washington Torres Hubner de Medeiros entregou cópia do Requerimento
para o Presidente em exercício Paulo Antonio Alves, e, fez leitura do
mesmo, solicitando que fossem obedecido as cláusulas no processo de
votação para a escolha da Mesa Diretora, e se estas não fossem cumpridas,
tornaria nula a eleição por entender que fere o artigo 19 do Regimento
Interno que trata do Voto Secreto. Distribuídas as cédulas impressas, em
seguida foi feita a chamada para votação, obedecida a ordem alfabética,
tendo cada um dos Vereadores colocado na urna a cédula com seu voto.
Feita a apuração, o Senhor Presidente determinou a redação pelo Secretário
do Boletim com o resultado da eleição da Mesa Diretora, que a leu em voz
alta, conforme manda a norma regimental. Pelo boletim, saiu vencedora a
chapa numero UM assim constituída: Presidente: Washington Torres
Hubner de Medeiros, Vice-Presidente: Tarciso Correa de Oliveira
Secretária: Malvina Quintão de Oliveira. Ato seguinte, o Presidente fez a
proclamação dos eleitos, proferindo em voz alta a seguinte declaração: “
Declaro empossados no cargo de Presidente da Câmara Municipal de
Mutum, o Senhor Washington Torres Hubner de Medeiros, no cargo de
Vice-Presidente o Senhor Tarciso Correa de Oliveira e no cargo de

Secretária a Senhora Malvina Quintão de Oliveira. Em seguida o Presidente
dos trabalhos, convidou os membros da Mesa Diretora recém eleita para
tomar os seus respectivos lugares na mesa. Após cumprida esta medida
regimental o Presidente da Câmara ficou de pé, e convidou a todos os
presentes para o acompanharem, e, de forma solene, fez a seguinte
declaração: “ Declaro instalada a 18ª (décima oitava) legislatura da Câmara
Municipal de Mutum.” Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
declarou encerrada esta sessão solene de instalação da Câmara Municipal
de Mutum, lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim
Malvina Quintão de Oliveira, Secretária, pelo Presidente dos Trabalhos e
pelos Vereadores presentes. Câmara Municipal de Mutum, ao 1º (primeiro)
dia de janeiro de dois mil e dezessete. Tarciso Correa de Oliveira, Nelia
Eterna de Oliveira Senra, Juarez Calixto da Silva, Washington Torres
Hubner de Medeiros, Ronaldo Luiz da Silva, Eliezer Vieira Machado Filho,
Paulo Antonio Alves, Carlos Henrique de Freitas Clemente, Adir Fidelis de
Oliveira, Dary Piloto Coelho.
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