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TERMO DE POSSE E COMPROMISSO DOS VEREDORES ELEITOS EM 15 DE NOVEMBRO 
DE 2020 N°001/2021

Ao primeiro (1o) dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um (2021), às dez horas, na sede da 

Câmara Municipal, nesta cidade de Marzagão, em Sessão Solene de Instalação da Legislatura 

de 2021/2024 (dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e quatro) compareceram para prestar 

compromisso e tomar posse os seguintes vereadores: Allan Jones Ferreira Aragão, Daniella 

Martins da Costa, Edmarcio Francês de Lima, Francimar Leal de Jesus, Jhennifa Caroline 

Ferreira, Jocelma Pereira de Sousa, Luiz Paulo Pereira Carvalho, Marcus Bemadett de Sousa e 

Ozerino Elias de Sousa. Conforme Regimento Interno da Câmara, o vereador mais idoso dentre 

os vereadores eleitos assume a Presidência da Sessão Solene de Posse. O senhor vereador 

Ozerino Elias de Sousa, que designou para primeira e segundo secretários respectivamente: 

Jhennifa Caroline Ferreira e Edmarcio Francês de Lima. Conforme as formalidades legais e 

Regimentais, o Presidente profere em voz alta o seguinte compromisso; “Prometo manter, 

defender e cumprir a Constituição da República, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica 

do Município, observar as leis, promover o bem coletivo e exercer com patriotismo, 

honestidade e espírito público o mandato que me foi conferido”. Em ato contínuo a primeira 

secretária pronunciou o compromisso dizendo: “Assim o prometo”. Em seguida fez a chamada 

nominal de cada vereador, que de pé declararam: “Assim o prometo”. O Presidente declarou 

empossados todos os vereadores presentes e eu Jhennifa Caroline Ferreira, secretária 

designada lavrei o presente Termo de Posse que depois de lido em Sessão Solene, vai assinado 

pelo Presidente, Primeiro e Segundo secretários respectivamente e demais vereadores.
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