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Ata nº 001/2021 da Sessão Solene de Compromisso e Posse e Instalação da
Legislatura de 2021/2024. Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de 2021
(dois mil e vinte e um), às 9:00 (nove horas), na Sala das Sessões da Câmara
Municipal de Pinheiros-ES, a Câmara Municipal de Pinheiros reuniu-se em
Sessão Solene de Posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores do município de
Pinheiros, eleitos em 15 (quinze) de novembro de 2020. Os trabalhos foram
iniciados pela Senhora Marlene Andrade de Oliveira Guzo, Diretora Geral da
Câmara Municipal, que em conformidade com o disposto no parágrafo primeiro
do artigo 17 da Lei Orgânica Municipal, convidou o vereador que obteve o maior
número de votos no pleito eleitoral, Senhor Welton de Jesus Paiva para assumir
a presidência da sessão. Prosseguindo, passou-se a composição da mesa
central, sendo convidados para fazer parte da mesma as seguintes autoridades:
o Prefeito eleito Arnóbio Pinheiro Silva; o Vice-Prefeito Aloisio Souza da Silva;
Ex-Prefeito Antônio Carlos Machado e o pastor Tiago Ramos. Ato contínuo
convidou os vereadores: Anderson Eler; Cleomar Soares de Souza; Diego
Pascoalini Fernandes; Edvan Silva Alves; Evaldo Rodrigues dos Santos; Janete
Bindaco Akisaski Silva; João Jorge Garcia Sousa; Lucas Paulo Gagno
Nascimento; Pablo Renan do Nascimento Pereira; Walas Fazolo de Souza e
Welton de Jesus Paiva para tomarem assento nos lugares reservados. Em
seguida, convidou o vereador Cleomar Soares de Souza para atuar como
secretário Ad hoc. Composta a mesa, a senhora Marlene Andrade de Oliveira
Guzo convidou a todos para se colocarem de pé para cantarem o Hino Nacional
e Hino do Município. Após passou a direção dos trabalhos para o presidente em
exercício Senhor Welton de Jesus Paiva. Dando continuidade, o presidente
cumprimentou todos os presente e convidou o pastor Thiago Ramos para
ministrar a palavra Sagrada pedindo as bênçãos Divinas para os agentes
políticos de nosso município. Logo após declarou aberto os trabalhos da
solenidade de posse, convidando os senhores Vereadores a ficarem de pé a fim
de prestarem o compromisso de posse, conforme preceitua o parágrafo primeiro
do artigo 17 da Lei Orgânica Municipal. Em seguida o presidente fez a leitura do
seguinte Compromisso: “Prometo cumprir a Constituição Federal, a
Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis,
desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do
município e o bem estar de seu povo”. Em seguida foi feita a chamada
nominal dos vereadores, que responderam: “Assim o prometo”. Ato contínuo o
presidente declarou empossados os vereadores presentes em seus cargos, para
o mandato de 2021 a 2024. Dando continuidade o presidente convidou o Prefeito
Arnóbio Pinheiro Silva e Vice-Prefeito Aloisio Souza da Silva a prestarem o
compromisso de posse, em conformidade com o artigo 57 da Lei Orgânica
Municipal. Prestaram respectivamente o seguinte Compromisso: “Prometo
cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica
Municipal, observar as leis, promover o bem geral dos munícipes e exercer
o cargo sob inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade”.
Logo após, o senhor presidente declarou empossados no cargo de Prefeito do
Município de Pinheiros, o senhor Arnóbio Pinheiro Silva e Vice Prefeito Aloisio
Souza da Silva, para o mandato de 2021 a 2024. Ato contínuo todos os
empossados assinaram o Termo de Compromisso e Posse. Após as assinaturas
o presidente franqueou a palavra aos vereadores, prefeito e vice. Em seguida o
presidente agradeceu a presença de todos os presentes desejando a todos um
feliz ano novo. Em seguida convocou todos os vereadores empossados para
participarem da Sessão Extraordinária para a eleição da Mesa Diretora para o
biênio 2021 a 2022, na sala das sessões da Câmara Municipal. E como nada
mais houve eu Cleomar Soares de Souza_______________, lavrei a presente
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ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada por mim, pelo
presidente Welton de Jesus Paiva, pelo Prefeito Arnóbio Pinheiro Silva, pelo viceprefeito Aloisio Souza da Silva e demais vereadores.
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