CÂMARA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS
Estado de São Paulo

TERMO DE POSSE DA PREFEITA
Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às 10:00 horas nesta
cidade de Cássia dos Coqueiros, na sede da Câmara Municipal, situada na Rua Joaquim
Lopes Ferreira, 489, em sessão solene de Instalação da Legislatura de 1° de janeiro de
2017 a 31 de dezembro de 2020, com a presença dos senhores vereadores, Eder de Mello
Viana, que assumiu a Presidência por ser o mais votado dentre os presentes, Cynthia
Vieira Célia Maciel, designada para secretariar os trabalhos, compareceu a senhora
Ima Cunha da Silva, Prefeita eleita e legalmente diplomada, para prestar compromisso
e tornar posse no cargo de Prefeita Municipal de Cássia dos Coqueiros. Após as
formalidades regimentais, fez a afirmação solene de bem servir o cargo no qual é
investida neste momento, prestando em voz alta o seguinte compromisso: Prometo
cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município,
observar as Leis, desempenhar o mandato que me foi confiado peio povo, e trabalhar pelo
progresso do município e o bem geral de nossa população.A seguir o Presidente da
Câmara declarou legalmente empossada a Prefeita do Município de Cássia dos
Coqueiros, a cidadã Dilma Cunha da Silva, portadora do RG. n° 6.091.914-0 SSP/SP e
inscrita no CPF sob o n° 834.156.458-00. Para constar, eu Cynthia Vieira Célia Maciel,
Secretaria designada, mandei lavrar o presente termo que depois de lido em sessão
solene, vai assinado pela Prefeita empossada, pelo Presidente da Câmara e pelos
vereadores presentes.
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