
Ata de Posse dos Vereadores, Prefeita e Vice-Prefeito e eleição da Mesa Diretora

Ata da Solenidade de Compromisso e Posse dos Vereadores, Prefeita e Vice-prefeito 
e eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí. Ao 
primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas, nesta 
cidade de Guadalupe, no prédio da Câmara Municipal, compareceram os seguintes 
Vereadores eleitos no pleito de dois de outubro de dois mil e dezesseis: Adão da Silva 
Moura, Helvia de Almeida Santos, Jesse James Lima Miranda, Luciana Oliveira 
Martins, Marcelo Marden Pinto Mota, Martinez Geony da Silva Duarte, Odair Pereira 
Holanda, Surama Santana de Sousa Martins e Tharlis Santos Sousa, sob a 
presidência da Vereadora com mais idade do Município, a senhora Vereadora Surama 
Santana de Sousa Martins que convidou o senhor Vereador Adão da Silva Moura para 
compor a Mesa como Vice-Presidente e a Senhora Vereadora Helvia de Almeida 
Santos para compor a Mesa como Secretária. Após as apresentações das cópias dos 
diplomas e das declarações de bens, que ficarão arquivadas na Secretaria da 
Câmara, e cumpridas as demais determinações legais da Sessão Solene de Posse, o 
Vereador mais jovem Martinez Geony da Silva Duarte prestou o seguinte 
compromisso: “Prometo exercer, com dignidade e dedicação o mandato popular que 
me foi confiado, cumprindo e defendendo as Constituições Federal e Estadual, a Lei 
Orgânica do Município e o Regimento Interno desta augusta Casa, para o 
engrandecimento do Município e o bem estar geral dos seus munícipes”. Os demais 
Vereadores, de pé, responderam: “Assim o Prometo”. A Presidente provisória Surama 
Martins solicitou à Secretária Helvia Santos que fizesse a leitura do termo de posse 
dos Vereadores: “Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, 
às quinze horas, nesta cidade de Guadalupe, no prédio da Câmara Municipal, 
compareceram os seguintes Vereadores eleitos no pleito de dois de outubro de dois 
e dezesseis: Adão da Silva Moura, Helvia de Almeida Santos, Jesse James Lima 
Miranda, Luciana Oliveira Martins, Marcelo Marden Pinto Mota, Martinez Geony da 
Silva Duarte, Odair Pereira Holanda, Surama Santana de Sousa Martins e Tharlis 
Santos Sousa, foi realizada a Sessão Solene de posse dos Vereadores diplomados 
pela Justiça Eleitoral da quadragésima sexta Zona Eleitoral, para comporem o Poder 
Legislativo deste Município na décima oitava Legislatura de dois mil e dezessete a 
dois mil e vinte. Baseado no Artigo oitenta e dois da Lei Orgânica do Município de 
Guadalupe, a Senhora Vereadora Surama Santana de Sousa Martins tomou assento 
à Mesa como Presidente dos trabalhos, convidou a Senhora Vereadora Helvia de 
Almeida Santos para Secretariar os trabalhos da Sessão Solene, convidou também o 
senhor Vereador Adão da Silva Moura para compor a Mesa provisória como Vice- 
Presidente e em seguida solicitou à Secretária a fazer a chamada dos Vereadores que 
assinaram o livro de presença. Após as apresentações das cópias dos diplomas e das 
declarações de bens, que ficarão arquivadas na Secretaria da Câmara, e cumpridas 
as demais determinações legais da Sessão Solene de Posse, o Vereador mais jovem 
Martinez Geony da Silva Duarte prestou o seguinte compromisso: “Prometo exercer, 
com dignidade e dedicação o mandato popular que me foi confiado, cumprindo e 
defendendo as Constituições Federal e Estadual, a Lei Orgânica do Município e o 
Regimento Interno desta augusta Casa, para o engrandecimento do Município e o 
bem estar geral dos seus munícipes”. Os demais Vereadores, de pé, responderam: 
“Assim o Prometo”. A Senhora Presidente declarou empossados todos os Vereadores 
supracitados para a décima oitava Legislatura de dois mil e dezessete a dois mil e 
vinte. E para constar, foi lavrado este Termo, que vai assinado pelo Secretário e



Presidente dos trabalhos e demais Vereadores aqui empossados”. Em seguida a 
Presidente provisória procedeu a eleição para a composição da Mesa Diretora para o 
biênio dois mil e dezessete a dois mil e dezoito chamando os Vereadores por ordem 
alfabética, após a votação a Presidente provisória convidou, como escrutinadores, os 
Vereadores: Martinez Geony da Silva Duarte e Tharlis Santos Sousa. Apurado os 
votos a Secretária provisória anunciou o seguinte resultado: Presidente: Surama 
Martins com 9 (nove) votos; primeira Vice-Presidente: Luciana Martins com 9 (nove) 
votos; segundo(a) Vice-Presidente: Adão Moura com 9 (nove) votos; primeiro 
Secretário Jesse James com 9 (nove) votos; segundo Secretário Marcelo Mota com 9 
(nove) votos. Logo em seguida a Presidente provisória deu posse a nova Mesa 
Diretora da Câmara. A Presidente Surama Martins convida autoridades para compor 
a Mesa e designou os Vereadores: Adão Moura e Tharlis Santos para introduzir a 
Prefeita eleita Maria Jozeneide Fernandes Lima “Neidinha” e o Vice-prefeito Edivan 
Pereira de Miranda no Plenário para prestarem o seguinte juramento: “Sob a proteção 
de Deus, prometo manter, defender e cumprir as Constituições Federal e Estadual, a 
Lei Orgânica do Município, promover o bem geral dos munícipes e exercer os cargos 
sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade”. Após o juramento a 
Presidente Surama Martins declarou empossados a Prefeita e Vice-Prefeito e solicitou 
o primeiro Secretário Jesse James que fizesse a leitura do termo de posse da Prefeita 
e Vice-prefeito: “Ao dia primeiro de janeiro de dois mil e dezessete, às dezesseis 
horas, em sessão solene, realizada no Plenário Everton Rodrigues dos Santos, do 
prédio da Câmara Municipal de Guadalupe, onde são realizadas as sessões da 
Câmara, na presença da Presidente Surama Martins, dos Vereadores, autoridades e 
outras pessoas da comunidade foram empossados no cargo de Prefeita a senhora 
Maria Jozeneide Fernandes Lima “Neidinha” e no cargo de Vice-prefeito o senhor 
Edivan Pereira de Miranda que prestaram o seguinte juramento: “Sob a proteção de 
Deus, prometo manter, defender e cumprir as Constituições Federal e Estadual, a Lei 
Orgânica do Município, promover o bem geral dos munícipes e exercer os cargos sob 
a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade” e a Presidente da 
Câmara proclamou: Em nome do povo que esta augusta Casa de leis representa, e 
no uso das prerrogativas constitucionais, declaro-os empossados no cargo de Prefeita 
a senhora Maria Jozeneide Fernandes Lima “Neidinha” e no cargo de Vice-prefeito o 
senhor Edivan Pereira de Miranda”. E para constar foi lavrado o presente termo de 
posse, que após lido e achado conforme será assinado pela Presidente da Câmara, 
Prefeita e Vice-Prefeito”. A Presidente Surama Martins faculta a palavra. Usaram a 
palavra todos os Vereadores, o Vice-prefeito Edivan Miranda, a Prefeita Neidinha, 
Deputado Federal Júlio César, Deputado Estadual Georgiano Neto e a Presidente 
Surama Martins. Depois a Presidente Surama Martins declarou encerrada a presente 
solenidade e eu, Jesse James Lima Miranda, primeiro Secretário para memória e


