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EXTRATO DE TERMO DE POSSE

No dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em
sessão preparatória e solene da Câmara Municipal de Araguari,  Estado de Minas
Gerais, realizada no Complexo Esportivo General Mário Brum Negreiros, localizado
na Rua Virgílio de Melo Franco, n. 225, a senhora ANA LÚCIA RODRIGUES PRADO,
filiada  ao  Partido  Socialista  Brasileiro,  após  apresentar  a  declaração  de  bens  e
prestar  o compromisso  previsto  no § 4º,  do artigo 4º,  do Regimento Interno da
Câmara, foi empossada no cargo de Vereadora à Câmara Municipal de Araguari, nos
termos do artigo 22 da Lei Orgânica do Município, para o período de primeiro de
janeiro de dois mil e vinte e um a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e
quatro,  para o  qual  foi  eleita  no dia quinze de novembro de dois  mil  e  vinte,  e
diplomada  pela  Justiça  Eleitoral  em  dezoito  de  dezembro  do  mesmo  ano.  Para
constar, lavrou-se o presente termo que vai assinado pela Vereadora empossada,
pelo  presidente  interino  e  pela  secretária  “ad  hoc.”  Câmara  Municipal  de
Araguari/MG, em 1º de janeiro de 2021. ________________ Ana Lúcia Rodrigues
Prado; ________________ - presidente interino; ________________  -   secretária
“ad hoc.”
_____________________________________________________________________

EXTRATO DE TERMO DE POSSE

No dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em
sessão preparatória e solene da Câmara Municipal de Araguari,  Estado de Minas
Gerais, realizada no Complexo Esportivo General Mário Brum Negreiros, localizado
na Rua Virgílio de Melo Franco, n. 225, o senhor CLÁUDIO COELHO PEREIRA, filiado
ao Solidariedade, após apresentar a declaração de bens e prestar o compromisso
previsto no § 4º, do artigo 4º, do Regimento Interno da Câmara, foi empossado no
cargo de Vereador à Câmara Municipal de Araguari, nos termos do artigo 22 da Lei
Orgânica do Município, para o período de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e
um a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro, para o qual foi eleito no
dia quinze de novembro de dois mil e vinte, e diplomado pela Justiça Eleitoral em
dezoito de dezembro do mesmo ano. Para constar, lavrou-se o presente termo que
vai assinado pelo Vereador empossado, pelo presidente interino e pela secretária
“ad  hoc.”  Câmara  Municipal  de  Araguari/MG,  em  1º  de  janeiro  de  2021.
________________  Cláudio  Coelho  Pereira;  ________________  -  presidente
interino; ________________  - secretária “ad hoc.”
_____________________________________________________________________

EXTRATO DE TERMO DE POSSE

No dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em
sessão preparatória e solene da Câmara Municipal de Araguari,  Estado de Minas
Gerais, realizada no Complexo Esportivo General Mário Brum Negreiros, localizado
na Rua Virgílio  de Melo Franco,  n.  225,  o  senhor CLAYTON FRANCISCO BRAZÃO,
filiado ao Partido Social Cristão, após apresentar a declaração de bens e prestar o
compromisso previsto no § 4º, do artigo 4º, do Regimento Interno da Câmara, foi
empossado no cargo de Vereador à Câmara Municipal de Araguari, nos termos do
artigo 22 da Lei Orgânica do Município, para o período de primeiro de janeiro de
dois mil e vinte e um a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro, para o
qual foi eleito no dia quinze de novembro de dois mil  e vinte,  e diplomado pela
Justiça Eleitoral em dezoito de dezembro do mesmo ano. Para constar, lavrou-se o
presente  termo  que  vai  assinado  pelo  Vereador  empossado,  pelo  presidente
interino e pela secretária “ad hoc.” Câmara Municipal de Araguari/MG, em 1º de
janeiro de 2021. ________________ Clayton Francisco Brazão; ________________ -
presidente interino; ________________  - secretária “ad hoc.”
_____________________________________________________________________

EXTRATO DE TERMO DE POSSE

No dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em
sessão preparatória e solene da Câmara Municipal de Araguari,  Estado de Minas
Gerais, realizada no Complexo Esportivo General Mário Brum Negreiros, localizado
na Rua Virgílio de Melo Franco, n. 225, a senhora DÉBORA DE SOUSA DAU, filiada ao
Partido  Social  Cristão,  após  apresentar  a  declaração  de  bens  e  prestar  o

compromisso previsto no § 4º, do artigo 4º, do Regimento Interno da Câmara, foi
empossada no cargo de Vereadora à Câmara Municipal de Araguari, nos termos do
artigo 22 da Lei Orgânica do Município, para o período de primeiro de janeiro de
dois mil e vinte e um a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro, para o
qual foi eleita no dia quinze de novembro de dois mil  e vinte, e diplomada pela
Justiça Eleitoral em dezoito de dezembro do mesmo ano. Para constar, lavrou-se o
presente  termo  que  vai  assinado  pela  Vereadora  empossada,  pelo  presidente
interino e pela secretária “ad hoc.” Câmara Municipal de Araguari/MG, em 1º de
janeiro de 2021.  ________________ Débora de Sousa Dau; ________________ -
presidente interino; ________________  -  secretária “ad hoc.”
_____________________________________________________________________

EXTRATO DE TERMO DE POSSE

No dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em
sessão preparatória e solene da Câmara Municipal de Araguari,  Estado de Minas
Gerais, realizada no Complexo Esportivo General Mário Brum Negreiros, localizado
na  Rua  Virgílio  de  Melo  Franco,  n.  225,  a  senhora  DENISE  CRISTINA  LIMA  DE
ANDRADE, filiada ao Partido Liberal, após apresentar a declaração de bens e prestar
o compromisso previsto no § 4º, do artigo 4º, do Regimento Interno da Câmara, foi
empossada no cargo de Vereadora à Câmara Municipal de Araguari, nos termos do
artigo 22 da Lei Orgânica do Município, para o período de primeiro de janeiro de
dois mil e vinte e um a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro, para o
qual foi eleita no dia quinze de novembro de dois mil  e vinte, e diplomada pela
Justiça Eleitoral em dezoito de dezembro do mesmo ano. Para constar, lavrou-se o
presente  termo  que  vai  assinado  pela  Vereadora  empossada,  pelo  presidente
interino e pela secretária “ad hoc.” Câmara Municipal de Araguari/MG, em 1º de
janeiro  de  2021.   ________________  Denise  Cristina  Lima  de  Andrade;
________________ - presidente interino; ________________  -  secretária “ad hoc.”
_____________________________________________________________________

EXTRATO DE TERMO DE POSSE

No dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em
sessão preparatória e solene da Câmara Municipal de Araguari,  Estado de Minas
Gerais, realizada no Complexo Esportivo General Mário Brum Negreiros, localizado
na Rua Virgílio de Melo Franco, n. 225, a senhora EUNICE MARIA MENDES, filiada ao
Partido  Socialista  Brasileiro,  após  apresentar  a  declaração  de  bens  e  prestar  o
compromisso previsto no § 4º, do artigo 4º, do Regimento Interno da Câmara, foi
empossada no cargo de Vereadora à Câmara Municipal de Araguari, nos termos do
artigo 22 da Lei Orgânica do Município, para o período de primeiro de janeiro de
dois mil e vinte e um a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro, para o
qual foi eleita no dia quinze de novembro de dois mil  e vinte, e diplomada pela
Justiça Eleitoral em dezoito de dezembro do mesmo ano. Para constar, lavrou-se o
presente  termo  que  vai  assinado  pela  Vereadora  empossada,  pelo  presidente
interino e pela secretária “ad hoc.” Câmara Municipal de Araguari/MG, em 1º de
janeiro de 2021.  ________________ Eunice Maria Mendes;  ________________ -
presidente interino; ________________  -  secretária “ad hoc.”
_____________________________________________________________________

EXTRATO DE TERMO DE POSSE

No dia primeiro de janeiro do ano de do is mil e vinte e um, às quatorze horas, em
sessão preparatória e solene da Câmara Municipal de Araguari,  Estado de Minas
Gerais, realizada no Complexo Esportivo General Mário Brum Negreiros, localizado
na Rua Virgílio de Melo Franco, n.  225, o senhor GIULLIANO SOUSA RODRIGUES,
filiado  ao  Partido  Socialista  Brasileiro,  após  apresentar  a  declaração  de  bens  e
prestar  o  compromisso previsto no § 4º,  do artigo 4º,  do Regimento Interno da
Câmara, foi empossado no cargo de Vereador à Câmara Municipal de Araguari, nos
termos do artigo 22 da Lei Orgânica do Município, para o período de primeiro de
janeiro de dois mil e vinte e um a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e
quatro,  para o qual  foi  eleito  no dia quinze de novembro de dois  mil  e  vinte,  e
diplomado  pela  Justiça  Eleitoral  em  dezoito  de  dezembro  do  mesmo  ano.  Para
constar,   lavrou-se   o   presente  termo que vai assinado pelo Vereador empossado, 
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pelo  presidente  interino  e  pela  secretária  “ad  hoc.”  Câmara  Municipal  de
Araguari/MG,  em  1º  de  janeiro  de  2021.  Giulliano  Sousa  Rodrigues;
________________ -presidente interino; ________________  - secretária “ad hoc.”
_____________________________________________________________________

EXTRATO DE TERMO DE POSSE

No dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em
sessão preparatória e solene da Câmara Municipal de Araguari,  Estado de Minas
Gerais, realizada no Complexo Esportivo General Mário Brum Negreiros, localizado
na Rua Virgílio de Melo Franco, n. 225, o senhor LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
NETO, filiado ao Republicanos,  após apresentar a declaração de bens e prestar o
compromisso previsto no § 4º, do artigo 4º, do Regimento Interno da Câmara, foi
empossado no cargo de Vereador à Câmara Municipal de Araguari, nos termos do
artigo 22 da Lei Orgânica do Município, para o período de primeiro de janeiro de
dois mil e vinte e um a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro, para o
qual foi eleito no dia quinze de novembro de dois mil  e vinte,  e diplomado pela
Justiça Eleitoral em dezoito de dezembro do mesmo ano. Para constar, lavrou-se o
presente  termo  que  vai  assinado  pelo  Vereador  empossado,  pelo  presidente
interino e pela secretária “ad hoc”. Câmara Municipal de Araguari/MG, em 1º de
janeiro  de  2021.  ________________  Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto;
________________ -presidente interino; ________________  - secretária “ad hoc.”
_____________________________________________________________________

EXTRATO DE TERMO DE POSSE

No dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em
sessão preparatória e solene da Câmara Municipal de Araguari,  Estado de Minas
Gerais, realizada no Complexo Esportivo General Mário Brum Negreiros, localizado
na Rua Virgílio de Melo Franco, n. 225, o senhor MARCUS VINÍCIUS DUARTE, filiado
ao Republicanos, após apresentar a declaração de bens e prestar o compromisso
previsto no § 4º, do artigo 4º, do Regimento Interno da Câmara, foi empossado no
cargo de Vereador à Câmara Municipal de Araguari, nos termos do artigo 22 da Lei
Orgânica do Município, para o período de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e
um a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro, para o qual foi eleito no
dia quinze de novembro de dois mil e vinte, e diplomado pela Justiça Eleitoral em
dezoito de dezembro do mesmo ano. Para constar, lavrou-se o presente termo que
vai assinado pelo Vereador empossado, pelo presidente interino e pela secretária
“ad  hoc”.  Câmara  Municipal  de  Araguari/MG,  em  1º  de  janeiro  de  2021.
________________  Marcus  Vinícius  Duarte;  ________________  -presidente
interino; ________________  - secretária “ad hoc.”
_____________________________________________________________________

EXTRATO DE TERMO DE POSSE

No dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em
sessão preparatória e solene da Câmara Municipal de Araguari,  Estado de Minas
Gerais, realizada no Complexo Esportivo General Mário Brum Negreiros, localizado
na Rua Virgílio de Melo Franco, n. 225, o senhor PAULO CÉSAR PEREIRA, filiado ao
Democratas,  após  apresentar  a  declaração  de  bens  e  prestar  o  compromisso
previsto no § 4º, do artigo 4º, do Regimento Interno da Câmara, foi empossado no
cargo de Vereador à Câmara Municipal de Araguari, nos termos do artigo 22 da Lei
Orgânica do Município, para o período de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e
um a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro, para o qual foi eleito no
dia quinze de novembro de dois mil e vinte, e diplomado pela Justiça Eleitoral em
dezoito de dezembro do mesmo ano. Para constar, lavrou-se o presente termo que
vai assinado pelo Vereador empossado, pelo presidente interino e pela secretária
“ad  hoc”.  Câmara  Municipal  de  Araguari/MG,  em  1º  de  janeiro  de  2021.
________________  Paulo  César  Pereira;  ________________  -presidente  interino;
________________  - secretária “ad hoc.”
_____________________________________________________________________

EXTRATO DE TERMO DE POSSE

No dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em
sessão preparatória e solene da Câmara Municipal de Araguari,  Estado de Minas

Gerais, realizada no Complexo Esportivo General Mário Brum Negreiros, localizado
na Rua Virgílio de Melo Franco, n. 225, o senhor RENATO DE ALMEIDA, filiado ao
Partido  Social  Cristão,  após  apresentar  a  declaração  de  bens  e  prestar  o
compromisso previsto no § 4º, do artigo 4º, do Regimento Interno da Câmara, foi
empossado no cargo de Vereador à Câmara Municipal de Araguari, nos termos do
artigo 22 da Lei Orgânica do Município, para o período de primeiro de janeiro de
dois mil e vinte e um a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro, para o
qual foi  eleito no dia quinze de novembro de dois mil  e vinte, e diplomado pela
Justiça Eleitoral em dezoito de dezembro do mesmo ano. Para constar, lavrou-se o
presente  termo  que  vai  assinado  pelo  Vereador  empossado,  pelo  presidente
interino e pela secretária “ad hoc”. Câmara Municipal de Araguari/MG, em 1º de
janeiro  de  2021.   ________________  Renato  de  Almeida;   ________________  -
presidente interino; ________________  - secretária “ad hoc.”
_____________________________________________________________________

EXTRATO DE TERMO DE POSSE

No dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em
sessão preparatória e solene da Câmara Municipal de Araguari,  Estado de Minas
Gerais, realizada no Complexo Esportivo General Mário Brum Negreiros, localizado
na Rua Virgílio de Melo Franco, n. 225, o senhor RODRIGO COSTA FERREIRA, filiado
ao Patriota, após apresentar a declaração de bens e prestar o compromisso previsto
no § 4º, do artigo 4º, do Regimento Interno da Câmara, foi empossado no cargo de
Vereador à Câmara Municipal de Araguari, nos termos do artigo 22 da Lei Orgânica
do Município, para o período de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um a trinta
e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro, para o qual foi eleito no dia quinze
de novembro de dois mil e vinte, e diplomado pela Justiça Eleitoral em dezoito de
dezembro do mesmo ano. Para constar, lavrou-se o presente termo que vai assinado
pelo  Vereador  empossado,  pelo  presidente  interino  e  pela  secretária  “ad  hoc”.
Câmara Municipal de Araguari/MG, em 1º de janeiro de 2021.  ________________
Rodrigo  Costa  Ferreira;   ________________  -presidente  interino;
________________  - secretária “ad hoc.”
_____________________________________________________________________

EXTRATO DE TERMO DE POSSE

No dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em
sessão preparatória e solene da Câmara Municipal de Araguari,  Estado de Minas
Gerais, realizada no Complexo Esportivo General Mário Brum Negreiros, localizado
na Rua Virgílio de Melo Franco, n. 225, o senhor SEBASTIÃO ALVES RIBEIRO JÚNIOR,
filiado  ao  Solidariedade,  após  apresentar  a  declaração  de  bens  e  prestar  o
compromisso previsto no § 4º, do artigo 4º, do Regimento Interno da Câmara, foi
empossado no cargo de Vereador à Câmara Municipal de Araguari, nos termos do
artigo 22 da Lei Orgânica do Município, para o período de primeiro de janeiro de
dois mil e vinte e um a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro, para o
qual foi  eleito no dia quinze de novembro de dois mil  e vinte, e diplomado pela
Justiça Eleitoral em dezoito de dezembro do mesmo ano. Para constar, lavrou-se o
presente  termo  que  vai  assinado  pelo  Vereador  empossado,  pelo  presidente
interino e pela secretária “ad hoc”. Câmara Municipal de Araguari/MG, em 1º de
janeiro  de  2021.  ________________  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior;
________________ - presidente interino; ________________  - secretária “ad hoc.”
_____________________________________________________________________

EXTRATO DE TERMO DE POSSE

No dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em
sessão preparatória e solene da Câmara Municipal de Araguari,  Estado de Minas
Gerais, realizada no Complexo Esportivo General Mário Brum Negreiros, localizado
na Rua Virgílio de Melo Franco, n. 225, o senhor SEBASTIÃO JOAQUIM VIEIRA, filiado
ao  Partido  Social  Liberal,  após  apresentar  a  declaração  de  bens  e  prestar  o
compromisso previsto no § 4º, do artigo 4º, do Regimento Interno da Câmara, foi
empossado no cargo de Vereador à Câmara Municipal de Araguari, nos termos do
artigo 22 da Lei Orgânica do Município, para o período de primeiro de janeiro de
dois mil e vinte e uma trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro, para o
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qual foi eleito no dia quinze de novembro de dois mil  e vinte,  e diplomado pela
Justiça Eleitoral em dezoito de dezembro do mesmo ano. Para constar, lavrou-se o
presente  termo  que  vai  assinado  pelo  Vereador  empossado,  pelo  presidente
interino e pela secretária “ad hoc.” Câmara Municipal de Araguari/MG, em 1º de
janeiro de 2021. ________________ Sebastião Joaquim Vieira; ________________ -
presidente interino; ________________  - secretária “ad hoc.”
_____________________________________________________________________

EXTRATO DE TERMO DE POSSE

No dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em
sessão preparatória e solene da Câmara Municipal de Araguari,  Estado de Minas
Gerais, realizada no Complexo Esportivo General Mário Brum Negreiros, localizado
na Rua Virgílio de Melo Franco, n.  225, o senhor WALTEMIR RODRIGUES NEVES,
filiado ao Patriota, após apresentar a declaração de bens e prestar o compromisso
previsto no § 4º, do artigo 4º, do Regimento Interno da Câmara, foi empossado no
cargo de Vereador à Câmara Municipal de Araguari, nos termos do artigo 22 da Lei
Orgânica do Município, para o período de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e
uma trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro, para o qual foi eleito no
dia quinze de novembro de dois mil e vinte, e diplomado pela Justiça Eleitoral em
dezoito de dezembro do mesmo ano. Para constar, lavrou-se o presente termo que
vai assinado pelo Vereador empossado, pelo presidente interino e pela secretária
“ad  hoc.”  Câmara  Municipal  de  Araguari/MG,  em  1º  de  janeiro  de  2021.
________________  Waltemir  Rodrigues  Neves;  ________________  -presidente
interino; ________________  - secretária “ad hoc.”
_____________________________________________________________________

EXTRATO DE TERMO DE POSSE

No dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em
sessão preparatória e solene da Câmara Municipal de Araguari,  Estado de Minas
Gerais, realizada no Complexo Esportivo General Mário Brum Negreiros, localizado
na Rua Virgílio de Melo Franco, n. 225, o senhor WELLINGTON RESENDE DA SILVA,
filiado  ao  Partido  Liberal,  após  apresentar  a  declaração  de  bens  e  prestar  o
compromisso previsto no § 4º, do artigo 4º, do Regimento Interno da Câmara, foi
empossado no cargo de Vereador à Câmara Municipal de Araguari, nos termos do
artigo 22 da Lei Orgânica do Município, para o período de primeiro de janeiro de
dois mil e vinte e um a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro, para o
qual foi eleito no dia quinze de novembro de dois mil e vinte e quatro, e diplomado
pela Justiça Eleitoral em dezoito de dezembro do mesmo ano. Para constar, lavrou-
se o presente termo que vai assinado pelo Vereador empossado, pelo presidente
interino e pela secretária “ad hoc.” Câmara Municipal de Araguari/MG, em 1º de
janeiro  de  2021.   ________________  Wellington  Resende  da  Silva;
________________ - presidente interino; ________________  - secretária “ad hoc.”
_____________________________________________________________________

EXTRATO DE TERMO DE POSSE

No dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em
sessão preparatória e solene da Câmara Municipal de Araguari,  Estado de Minas
Gerais, realizada no Complexo Esportivo General Mário Brum Negreiros, localizado
na Rua Virgílio de Melo Franco, n. 225, o senhor WILIAN MARQUES POSTIGO, filiado
ao Partido Liberal, após apresentar a declaração de bens e prestar o compromisso
previsto no § 4º, do artigo 4º, do Regimento Interno da Câmara, foi empossado no
cargo de Vereador à Câmara Municipal de Araguari, nos termos do artigo 22 da Lei
Orgânica do Município, para o período de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e
um a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro, para o qual foi eleito no
dia quinze de novembro de dois mil e vinte, e diplomado pela Justiça Eleitoral em
dezoito de dezembro do mesmo ano. Para constar, lavrou-se o presente termo que
vai assinado pelo Vereador empossado, pelo presidente interino e pela secretária
“ad  hoc”.  Câmara  Municipal  de  Araguari/MG,  em  1º  de  janeiro  de  2021.
________________  Wilian  Marques  Postigo;  ________________  -  presidente
interino; ________________  - secretária “ad hoc.”
_____________________________________________________________________

EXTRATO DE TERMO DE POSSE

No dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, em sessão preparatória e
solene da Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, realizada no
Complexo Esportivo General Mário Brum Negreiros, localizado na Rua Virgílio de
Melo  Franco,  n.  225,  que  teve  início  às  quatorze  horas,  os  Vereadores
LEONARDO  RODRIGUES  DA  SILVA  NETO/Republicanos,  RODRIGO  COSTA
FERREIRA/Patriota,  SEBASTIÃO  JOAQUIM  VIEIRA/PSL  e  DÉBORA  DE  SOUSA
DAU/PSC,  foram  empossados  respectivamente  nos  cargos  de  Presidente,  de
Vice-Presidente,  de  Primeiro-Secretário  e  de  Segundo-Secretário,  da  Mesa
Diretora  da  Câmara  Municipal  de  Araguari,  para  o  período  de  primeiro  de
janeiro de dois mil e vinte e um a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e
dois, para os quais foram eleitos na referida sessão. Para constar, lavrou-se o
presente termo, que vai assinado pelos membros empossados da Mesa Diretora,
pelo  presidente  interino  e  pela  secretária  “ad  hoc.”  Câmara  Municipal  de
Araguari/MG, em 1º de janeiro de 2021. LEONARDO RODRIGUES DA SILVA NETO
- Presidente; RODRIGO COSTA FERREIRA - Vice-Presidente; SEBASTIÃO JOAQUIM
VIEIRA - Primeiro-Secretário; DÉBORA DE SOUSA DAU/PSC  - Segunda-Secretária.
_____________________________________________________________________

EXTRATO DE TERMO DE POSSE
 

No dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito horas,
perante a Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, reunida em
sessão solene, realizada no Complexo Esportivo General Mário Brum Negreiros,
localizado  na  Rua  Virgílio  de  Melo  Franco,  n.  225,  compareceram  o  senhor
RENATO CARVALHO FERNANDES,  filiado ao Republicanos, e a senhora MARIA
CECÍLIA  DE  ARAÚJO,  filiada  ao  Solidariedade,  que,  após  apresentarem  a
declaração  de  bens,  prestaram  o  seguinte  compromisso:  “Prometo  manter,
defender e cumprir a Lei Orgânica, observar as leis da União, do Estado e do
Município,  promover  o  bem  geral  dos  munícipes  e  exercer  o  cargo  sob  a
inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade.” E,  nos termos do
artigo  63  da  Lei  Orgânica  do  Município,  o  senhor  RENATO  CARVALHO
FERNANDES  foi  empossado no cargo de Prefeito  do Município  de Araguari  -
Minas Gerais, e a senhora MARIA CECÍLIA DE ARAÚJO foi empossada no cargo de
Vice-Prefeita, para o mandato de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um a
trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro, para o qual foram eleitos
no dia quinze de novembro de dois mil e vinte, pela Coligação Araguari Eficiente,
e diplomados pela Justiça Eleitoral em dezoito de dezembro do mesmo ano. Para
constar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelo Prefeito e pela Vice-
Prefeita  empossados,  bem  como  pela  Mesa  Diretora  da  Câmara.  Câmara
Municipal  de  Araguari,  Estado  de  Minas  Gerais,  em  1º  de  janeiro  de  2021.
Renato Carvalho Fernandes- Prefeito do Município de Araguari; - Maria Cecilia
de Araújo- Vice-Prefeita; Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto- Presidente
da  Câmara  Municipal;  Vereador  Rodrigo  Costa  Ferreira-  Vice-Presidente;
Vereador Sebastião Joaquim Vieira - Primeiro-Secretário; Vereadora Débora de
Sousa Dau - Segunda-Secretária. 
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