CÂMARA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS
Estado de São Paulo

TERMO DE POSSE DOS VEREADORES
Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às 10:00 horas, nesta cidade de Cassia
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 vereador mais
votado dentre os presentes, Cynthia Vieira Célia Maciel, designada para secretariar os
trabalhos,compareceram para prestar compromisso e tomar posse os seguintes vereadores eleitos e
diplomados: Cynthia Vieira Celia Maciel, portadora do RG n°20.401.630-7 e inscrita no CPF sob o n°
148.333.148-27, Eder de Melo Viana, portador do RG n° 19.731.601-3 e inscrito no CPF sob o n°
172.270.728-35; Ednan Donizeti Gonçalves, portador do RG n°22.561.186-7 e inscrito no CPF sob o n°
106.754.358-97, Eliana de Souza Gonçalves, portadora do RG n° 18.657.772-2 e inscrita no CPF sob o
n° 075.122.928-80; Eurípedes Jorge da Rocha Filho, portador do RG n° 14.191.413-0 e inscrito no CPF
sob o n° 038.344.518-35; Gibson Ribeiro Furquim, portador do RG n° 26.833.078-5 e inscrito no CPF
sob o n° 148.333.808-89; Helio Divino da Silva, portador do RG n° 29.275.241-6 e inscrito no CPF sob
o n° 278.257.668-22; Lucilei de Fátima Martins Pinto, portadora do RG n° 26.500.460-3 e inscrita no
CPF sob o n° 172.270.368-71 e Silnei de Padua Lopes, portador do RG n° 26.500.456-13 e inscrito no
CPF sob o n° 172.270.688-03. Após as formalidades regimentais, individualmente, cada vereador fez
afirmação solene de bem servir o cargo no qual foi investido 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 pelo povo e
trabalhar pelo progresso do município e o bem geral de nossa população. A seguir, o Presidente da
Câmara Municipal, declarou legalmente empossado cada vereador. Para constar, eu, Cynthia Vieira
Celia Maciel, Secretaria designada, lavrei o presente termo, que depois de lido nesta sessão solene, vai
assinado pelo Presidente e pelos demais vereadores presentes.

Cássia dos Coqueiros, 10 de janeiro de 2017.

e Mello Viana

ynttna Vieira Célia Maciel

Elfana de

Ednan Doniete Gonçalves

.Gbnçalves

Hélio Divino da Silva

tbson Ribeiro Fuiquim

Lucilei de Fátima Martins into

Silnei de Pactua spes

V; I
Publicaio, registrado e afixado na
Secretaria da Camara Municipal

CNPJ- 01.659.486/0001-37- Telefone: (16)- 3669-1122- Rua Joaquim Lopes Ferreira, 489- CENTRO
CEP 14.260-000 — CÁSSIA DOS COQUEIROS — SP - e-mail: camara@eamaradecassiadoscoqueiros.sp.gov.br

