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Gestão 2017-2020 

 

 
 

Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezessete, na 

Cidade de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no Auditório 

da  Câmara Municipal de Alto Araguaia, diante da presença 

diversas autoridades  e do povo em geral, compareceram os 

vereadores: André Buono Leal, Clodoaldo José Fernandes, Deusdete 

Teodoro de Rezende, Henrique Candido de Moraes, José Airton de 

Andrade, Jorge Antonio de Melo, Marilzan Nunes da Costa, Marcos 

Aurélio da Silva, Paulo Lopes Rodrigues, Sylvia Maia Santos Berigo e  

Vanderlei Luiz Marques, eleitos no dia dois de outubro de dois mil e 

dezesseis (02/10/2016), legalmente diplomados, e munidos de seus 

diplomas e declaração de bens, para assumirem e  assinarem  o Termo de 

Posse e Compromisso de Vereadores, em Sessão Solene, sob a 

Presidência da Edil    Sylvia Maia Santos Berigo, que convidou   

o   vereador  Marcos Aurélio da Silva para secretariar os 

trabalhos, em seguida convidou os demais vereadores para 

prestarem o compromisso legal, o que foi feito pelos mesmos 

perante a todos, em alto e bom som, nos seguintes termos: 

“Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do 

Brasil, Constituição do Estado de Mato Grosso, a Lei 



Orgânica do Município e demais leis, e ainda, exercer com 

dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e 

promovendo o bem comum do município”.  Nada mais 

havendo a se tratar o Sr. Presidente agradece a presença de todos 

e encerra a presente sessão. Lavrando-se a presente ata, que após 

lida e achada conforme, vai assinada pelo presidente e demais 

vereadores presentes. Dela tirei uma cópia digitada, devidamente 

conferida que servirá para os fins legais. 

 
André Buono Leal ______________________________ 

Clodoaldo José Fernandes ______________________________ 

Deusdete Teodoro de Rezende ______________________________ 

Henrique Candido de Moraes ______________________________ 

José Airton de Andrade ______________________________ 

Jorge Antonio de Melo ______________________________ 

Marilzan Nunes da Costa ______________________________ 

Marcos Aurélio da Silva ______________________________ 

Paulo Lopes Rodrigues ______________________________ 

Sylvia Maia Santos Berigo ______________________________ 

Vanderlei Luiz Marques ______________________________ 

 


