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TERMO DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Solenidade de Posse dos membros do Poder Executivo, para o mandado
correspondente ao período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024,
realizada pela Câmara Municipal, em 01 de janeiro de 2021.
Ao primeiro dia de janeiro de dois mil e vinte e um (01/01/2021), as dez horas
(10h00), em sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Aparecida d´Oeste, os
eleitos, na eleição de quinze de novembro de dois mil e vinte (15/11/2020), devidamente
diplomados pela Justiça Eleitoral, cumpridas as formalidade legais, reuniram-se para
tomarem posse para o mandato correspondente ao período de primeiro de janeiro de dois
mil e vinte e um (01/01/2021) a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro
(31/12/2024).
Nos termos do regimento interno da Câmara o vereador que obteve o maior
número de votos é quem detêm o direito de presidir a Sessão Solene de Posse.
Observando o dispositivo legal o vereador o vereador Niclaudio Spala Leite,
eleito com duzentos e cinco (205) votos, assumiu os trabalhos e convidou o vereador
Edivaldo de Carvalho, eleito com cento e noventa e oito (198) votos, para secretariar os
trabalhos.
Cumpridas as formalidades de praxe, o senhor Izaias Aparecido Sanches, eleito
prefeito com um mil, seiscentos e setenta e nove (1.679) votos, juntamente com o Senhor
Valdomiro Rossi, eleito vice prefeito; fez o juramento, nos termos do Regimento Interno e
Lei Orgânica do Município.
Após os juramentos o presidente declarou empossado o Prefeito Izaias
Aparecido Sanches, a quem compete gerir a administração do Município de Aparecida d
´Oeste, no período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024; e em seguida
declarou empossado o substituto legal do Chefe do Executivo, o vice prefeito Valdomiro
Rossi.
Nada mais, o presidente determinou que fosse lavrado o presente Termo de
Posse que segue assinado pelo presidente, secretário, empossados e chefe do
cerimonial.
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