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"Ata de Compromisso e Posse dos
Agentes Políticos Eleitos no dia dois do
mês de outubro do ano de dois mil e
dezesseis (02/10/2016), para o mandato no
período de 1°/01/2017 a 31/12/2020, do
Município de Cocalzinho de Goiás - Goiás".
Às dez horas e 07 minutos do dia primeiro do mês de janeiro do ano de
dois mil e dezessete (01/01/2017), no Ginásio de Esportes José Ventura,
situado à Rua Avenida Anápolis, esq. Com Rua 13, Bairro cidade dos
Pireneus, nesta cidade de Cocalzinho de Goiás, Estado de Goiás, com a
participação do Mestre de Cerimónia, o senhora Rosilane Freitas Soares,
o qual convidou os Vereadores, o Prefeito e o Vice-prefeito, todos eleitos
no dia dois do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, para
tomarem assento à Mesa dos Trabalhos, agradecendo as autoridades:
federais, estaduais, municipais, religiosas e demais presentes, solicitou a
Corporação Musical "03 de Julho", a qual sob a regência do maestro
Mamede Silvério de Melo, foi executado o Hino Nacional Brasileiro, na
sequência passou a palavra ao mais votado Vereador Clarindo para
presidir esta solenidade. Ato contínuo esse Vereador em conformidade
com o Artigo 90 e seguintes, do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Cocalzinho de Goiás, e Artigos 25; 36 Inciso l, 59 e 65 da Lei Orgânica
deste Município, com as bênçãos de Deus, declarou aberta esta Sessão
Solene, convidando o Vereador Sirley Oliveira da Silva, para secretariar
esses trabalhos, designou o senhor Adalberto Amaral da Silva, para os
devidos registros. Composta a Mesa, estando presentes para o
Compromisso e Posse de seus cargos, os seguintes eleitos a Vereador:
1- Alessandra Otone Barcelos - PR, 2- Clarindo da Silva Moreira - PHS,
3- Edimar Bezerra da Silva - PR, 4- Elson Soares Bueno - PP, 5- Gilmar
José de Meneses - PTB, 6- José Alves Dantas - PSD, 7- Júlio Lima
Arruda - PHS, 8- Robson Castro da Silva - PRÓS; 9- Sirley Oliveira da
Silva - PSDB, 10- Willian de Oliveira - PTB e 11- Valdeir Rodrigues da
Silva - PSDB; 12- Prefeito, Alair Gonçalves Ribeiro - PR, e; 13- o Viceprefeito, Alair Rabelo Neto - PSD. Agentes Políticos, todos eleitos e
diplomados, tendo apresentados à Mesa e exibido seus respectivos
diplomas e declarações de bens, as quais serão reaistradas em livro
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próprio e arquivadas na Câmara Municipal. À oportunidade o Vereador
Clarindo da Silva Moreira, na qualidade de Presidente, prestou o seu
compromisso legal, conforme inciso III, do Art. 90 do Regimento Interno e
Art. 59 da Lei Orgânica Municipal, no seguinte termo: "Prometo manter e
cumprir Lei Orgânica, observar as leis da União do Estado e do
Município, promover o bem geral do município e exercer o cargo que
me foi conferido, sob a inspiração da democracia e da legitimidade",
e após também confirmado em voz alta, o mesmo termo pelos demais
Vereadores, os quais responderam "ASSIM O PROMETO". Prosseguindo
o senhor Presidente declarando-se legalmente empossado, empossou os
demais Vereadores, declarando também instalada VII Legislatura deste
Município de Cocalzinho de Goiás, no período de 2017/2020. Na
sequência convidou o Prefeito senhor Alair Gonçalves Ribeiro e seu Viceprefeito senhor Alair Rabelo Neto, também a prestarem seu
compromisso. Assim sendo, individualmente por este Prefeito e Viceprefeito, de conformidade com o Art. 59 da Lei Orgânica Municipal, feita a
leitura integral do seguinte termo "Prometo manter e cumprir Lei
Orgânica, observar as leis da União do Estado e do Município,
promover o bem geral do município e exercer o cargo que me foi
conferido, sob a inspiração da democracia e da legitimidade" tendo
então, prestados este compromisso, o senhor Clarindo da Silva Moreira,
Presidente da Mesa, representando neste ato a Câmara Municipal de
Cocalzinho de Goiás, declarou empossados o senhor Alair Gonçalves
Ribeiro, Prefeito e o senhor Alair Rabelo Neto, Vice-prefeito para o
mandato de 2017 a 2020 do Município de Cocalzinho de Goiás - Goiás.
Continuando a solenidade o senhor Presidente deixou a palavra livre, à
oportunidade os vereadores, o Vice-prefeito Alair Rabelo Neto e o
Prefeito Alair Gonçalves Ribeiro, todos dispensaram o uso da fala.
Finalizando o senhor Presidente, fazendo suas considerações finais,
parabenizando os Agentes Políticos recém empossados, agradeceu a
presença de todos desejando-lhes um feliz ano novo e convocando os
senhores Vereadores para a Sessão de realização de eleição da Mesa
Diretora e com as bênçãos de Deus, declarou esta sessão encerrada às
11 horas e 07. minutos. E, não havendo nada mais a tratar, Adalberto
Amaral da Silva, designado para estes registros, lavrou a presente Ata, a
qual após sua leitura e encontrada conforme será assinada pelo senhor
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Presidente da Mesa, demais Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito
presentes.
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