Ata da reunião para compromisso e posse do Prefeito e Vice-Prefeito. Ao
primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e hum (2021), na 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 15(quinze) de novembro do ano 2020 (dois mil e vinte). 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: DARY PILOTO COELHO, ELIEZER VIEIRA
MACHADO FILHO, JUAREZ CALIXTO DA SILVA, JÚLIO CESAR
AUGUSTO, MALVINA QUINTÃO DE OLIVEIRA, NAESTE GOMES
DA SILVA, NELIA ETERNA DE OLIVEIRA, REINALDO LUIZ DA
SILVA, RONIVALDO JOSÉ DE ASSIS, SEBASTIÃO BALBINO
MARTINS E WASHINGTON TORRES HUBNER DE MEDEIROS.
Continuando, o Presidente declarou que o Prefeito e Vice-Prefeito 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 do
diploma expedido pela Justiça Eleitoral, confirmada a autenticidade na
página do TSE na internet. Em virtude do Prefeito eleito Senhor Paulo
Antônio Alves ter testado positivo para o COVID-19 no dia trinta de
dezembro de dois mil e vinte, (30/12/2020), obedecendo as exigências da
OMS (Organização Mundial de Saúde), o mesmo participou da Sessão
Solene por meio de Videoconferência. O Secretário convidou o Prefeito
eleito, Senhor Paulo Antônio Alves, 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 Vice-Prefeito, Senhor Claudinei Clemente
de Freitas, para prestar o seu compromisso, que o fez nos seguintes termos:
“Prometo exercer meu cargo
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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. Sendo que o Prefeito assinaria
posteriormente ao período de quarentena. Após o Juramento proferido pelo
Prefeito e Vice-Prefeito e assinado 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 Paulo Antônio Alves e no cargo de Vice-Prefeito, o Senhor
Claudinei Clemente de Freitas, 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, leu a correspondência da Deputada Federal
Greyce Elias, congratulando com os eleitos. Usou a palavra o Vice Prefeito
Claudinei Clemente de Freitas, e o Prefeito eleito, Senhor Paulo Antônio
Alves que externou sua gratidão com a população agradeceu a
oportunidade, e apresentou sua equipe de Governo. O Presidente eleito
Senhor Juarez Calixto da Silva se manifestou em nome dos demais
Vereadores, agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a constar,
o Senhor Presidente declarou encerrada esta Sessão Solene de Posse e
compromisso do Prefeito e Vice-Prefeito de Mutum, lavrou-se a presente
ata, que vai assinada por mim, Reinaldo Luiz da Silva, Secretário, pelo
Senhor Prefeito Municipal, Vice Prefeito, Senhor Presidente e Vereadores
presentes. Câmara Municipal de Mutum, ao 1º (primeiro) dia do mês de
janeiro do ano dois mil e vinte e hum. Paulo Antônio Alves, Claudinei
Clemente de Freitas, Dary Piloto Coelho, Naeste Gomes da Silva, Eliezer
Vieira Machado Filho, Juarez Calixto da Silva, Washington Torres Hubner
de Medeiros, Malvina Quintão de Oliveira, Julio Cesar Augusto, Ronivaldo
José de Assis, Sebastião Balbino Martins e Nelia Eterna de Oliveira.
Presidente: _________________________________________________
Juarez Calixto da Silva
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Secretário: __________________________________________________
Reinaldo Luiz da Silva
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