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As zero horas e dez minutos do dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte um, na sala das sessões da Câmara
Municipal de Formosa da Serra Negra/MA, com a presença de autoridades e demais convidados e consequentemente
dos vereadores eleitos no dia 15 de Novembro de 2020, em cumprimento as disposições regimentais, para iniciar a
Sessão solene de posse. O cerimonial convidou a todos para se colocarem em pé para a execução do Hino do Município
de Formosa da Serra Negra-MA e Hino Nacional Brasileiro. Após a execução dos hinos o Sr. JOSÉ DE NAZARÉ
COELHO DE SOUSA na qualidade de vereador mais idoso conforme determina o Art. 4º do Regimento Interno passou
a funcionar como presidente, nesta eventualidade e nos termos regimentais e logo em seguida convidou a srª Dilcéia
dias de Sousa Pinheiro para secretariar os trabalhos. E convidou o Sr. NATANAEL COELHO DE SOUSA para conduzir
os trabalhos. O mesmo cumprimentou a todos e convocou o Sr. José de Nazaré Coelho de Sousa para fazer a leitura
da Bíblia Sagrada e consequentemente uma oração. O mesmo leu o salmo 91. Na sequencia o Sr. Natanael Coelho
de Sousa declarou aberta a sessão proferindo os seguintes termos. “SOB A PROTEÇÃO DE DEUS, DECLARO
ABERTA ESTA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES ELEITOS NO PLEITO DE 15 DE NOVEMBRO
DE 2020” Após declaração de abertura prestou o compromisso nos termos do art. 4º do Regimento interno “PROMETO
CUMPRIR A CONSTITUIÇAO FEDERAL, A CONSTITUÇÃO ESTADUAL E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,
OBSERVAR AS LEIS, DESEMPENHAR COM LEALDADE O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO E TRABALHAR
PELO PROGRESSO DO MUNICÍPIO E BEM – ESTAR DO SEU POVO”. Ato contínuo o secretário designado para
este fim proferiu a chamada nominal dos demais vereadores que também prestaram individualmente os seguintes
termos “ASSIM O PROMETO” Realizado o compromisso o senhor Presidente proferiu a seguinte declaração: “SOB
A LUZ E A PROTEÇÃO DE DEUS DECLARO EMPOSSADOS OS VEREADORES PARA A LEGISLATURA
2021/2024”, cujo mandato se estende de 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2024. Consequentemente ficou
instalada a 7ª Legislatura Da Câmara Municipal de Formosa da Serra Negra/MA. Prosseguindo o Sr. Presidente para
o ato do cumprimento da Art. 36º III da Lei Orgânica Municipal , passou imediatamente à eleição da mesa diretora para
o Biênio 2021/2022. Na sequencia foi certificado pelo presidente que foi efetuado o registro de duas chapas composta
pelos seguintes vereadores: CHAPA 01: LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM (SOLIDARIEDADE) - presidente;
NATANEL COELHO DE SOUSA (PDT) – Vice-Presidente; JOSE DE RIBAMAR DA SILVA COSTA
(SOLIDARIEDADE) – 1º Secretário; JUCENI OLIVEIRA SILVA (SOLIDARIEDADE) – 2º Secretário. CHAPA 02:
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA (PDT) – presidente; RAIMUNDO MARIA VALE DE ARRUDA (PDT) –
Vice- Presidente; ALMERINDO JOSÉ PINTO MORAIS (PDT) 1º Secretário; OTACÍLIO IPÓLITO DE OLIVEIRA FILHO
(PDT) 2º Secretário. Depois de constatar que as mesmas obedeciam aos critérios regimentais, pediu a secretária Dilcéia
Dias de Sousa Pinheiro que procedesse a leitura destas. Após o termino da leitura o Sr. Presidente nomeou a comissão
de escrutinadores composta pelos vereadores ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS e DANIEL DA SILVA LEDA
para vistoriarem a urna e as cédulas de votação. Após verificar que tudo estava em ordem o Sr. Secretário fez a
chamada nominal dos vereadores em ordem alfabética para a votação. Concluída a votação o Sr. Presidente convidou
os escrutinadores para abrirem a urna e fazerem a contagem dos votos.Ato contínuo o Sr. Presidente proclamou o
seguinte resultado: A CHAPA 01: com seis votos favoráveis e zero votos em branco. Consequentemente proclamou-a
eleita, na qual foram eleitos para a mesa diretora da Câmara Municipal de Formosa da Serra Negra-MA para o biênio
de 2021/2022 e automaticamente empossados os seguintes membros: PRESIDENTE: Langelo de Andrade Milhomem
(SOLIDARIEDADE), VICE-PRESIDENTE: Natanael Coelho de Sousa, 1º SECRETÁRIO: José de Ribamar da Silva
Costa, 2º SECRETÁRIO: Juceni Oliveira Silva. encerrada a votação o Sr. Presidente dentro das suas atribuições legais
declarou empossados os vereadores em seus respectivos cargos e convidou para tomar assento na cadeira de
presidente o Senhor Lângelo de Andrade Milhomem, e a dá continuidade aos trabalhos. O senhor Lângelo de Andrade
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Milhomem usando das suas atribuições discursou pela primeira vez como presidente eleito agradeceu aos 918 votos
que lhe garantiu uma vaga no legislativo municipal agradeceu aos colegas vereadores pelo companheirismo na
campanha, e aos adversários políticos, onde os mesmos lhe motivaram ainda mais a melhorar, e da o melhor de si.
Agradeceu sua família por não ter desistido do seu projeto, e do seu sonho político. Afirmou que o dia de hoje com
certeza ficara gravado como um dos dias mais felizes da sua vida. E disse mais que a luta foi grande, e que de carona
em carona, muitas vezes debaixo de chuva, ou sol, tomando um copo de café um pouco de água, assim resumiu sua
caminhada em tantas casas visitadas. Sempre tentando melhorar um pouco mais , e encarando a próxima casa como
se fosse a primeira. Pediu a Deus que nunca o abandone, e nunca deixe entrar no caminho da vaidade política, e lhe
capacite e ajude a cuidar deste povo que tanto ama e disse mais que, como o vereador mais votado, sente uma
responsabilidade ainda maior em representar não apenas meus eleitores, mais toda população de Formosa. Na
sequencia passou a palavra aos demais vereadores a fazer uso da tribuna utilizando 3 minutos os quais prestaram
seus agradecimentos e prometeram lutar em prol do beneficio de todos os munícipes. Em seguida o Sr. Presidente
convocou o Sr. CIRINEU RODRIGUES COSTA e EDIMILSON MOREIRA DOS SANTOS, respectivamente Prefeito e
Vice-Prefeito, eleitos no pleito de 15 de Novembro de 2020, e, devidamente diplomados pela Justiça Eleitoral para o
ato de posse. Em cumprimento o Art. 73 da Lei orgânica do Município convidou-os a ficar em pé e prestar o seguinte
juramento” "Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, cumprindo a Lei Federal, Estadual e Municipal
e respeitando os poderes judiciário e Legislativo e todas as instituições, promovendo o bem geral do Município e
lutando pela manutenção da Democracia” que, respectivamente declararam “ ASSIM O PROMETO” . prestados os
compromissos o sr. Presidente proferiu os seguintes termos. “NA FORMA DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DECLARO
EMPOSSADOS PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - ESTADO DO
MARANHAO, PARA A GESTÃO 2021/2024.. Em ato posterior o Sr. Presidente franqueou a palavra ao Prefeito e VicePrefeito empossados. O Sr. CIRINEU RODRIGUES COSTA cumprimentou a todos e falou da sua felicidade em estar
neste cargo que lhe foi confiado pela maioria dos munícipes e sua convicção é fazer o melhor pelo povo deste município
com o Don nato que recebeu de Deus para administrar. Dirigiu-se ao vereador Natanael Coelho de Sousa agradecendo
pelo apoio. Garantiu que vai corrar incansavelmente atrás de benefícios para o bem de todos. Prometeu ainda trabalhar
sem partidarismo e pede aos vereadores que façam as cobranças necessária exercendo seu papel de fiscalizador.
Finalizando prometeu a população acompanhar de perto todas as obras do Município. Na sequencia o Sr. EDMILSON
MOREIRA DOS SANTOS cumprimentou a todos e parabenizou o Sr. Cirineu Rodrigues costa pela coragem e
disposição e prometeu caminhar lado a lado para fazer o melhor em prol do bem da papulação em especial na área da
saúde. Na sequencia não havendo mais nada a ser tratado o Senhor Presidente Langelo Andrade Milhomem declarou
encerrada a presente sessão. Determinando que a ata fosse lavrada e assinada por todos os Vereadores presentes,
pelo Prefeito e Vice-Prefeito empossados.
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