Camara Municipal
SAO JOAO DAS DUAS PONTES
TERMO DE COMPROMISSO E POSSE N°- 02/2021
Termo de Compromisso e Posse para o cargo de Prefeito do Municipio de Sao
Jodo dos Duos Pontes, para o mandato de dois mil e vinte e urn a dois mil e
vinte e quatro, eleito em quinze de novembro de dois mil e vinte.
Ao primeiro dia do me's de janeiro de dois mil e vinte e urn, as alto horas e
trinta minutos, nesta cidade de Sao Joeio das Duos Pontes, no sede do
Camara Municipal, situada no Rua Arnaldo Rodrigues Neto, 315, em Sessao
Solene de Instalacoo do decima quarta Legislatura, corn a presenca de
todos as Senhores Vereadores e Vereadoras, eleitos e empossados, sob a
Presidencia do Senhor Tholes Eduardo Longo, e a Secretariada pelo Vereador
Senhor Joao da Silva Moreira, compareceu o Senhor Jose Carlos Cezare,
eleito Prefeito em quinze de novembro de dois mil e vinte, e legalmente
diplomado pela Justica Eleitoral, onde prestou o seguinte compromisso:
"Prometo exercer corn dedicacao e lealdade o cargo de Prefeito,
respeltando a Lei e promovendo o bem. geral do Municipio". Em seguida o
senhor Presidente declarou legalmente empossado o Senhor Jose Carlos
Cezare, portador do titulo de eleitor n° 075732070167, do cedula de
identidade n° 10.367.538-3 SSP/SP, inscrito no cadastro de pessoas fisicas sob
no 018.745.118-45, no cargo de Prefeito do Municipio de Seio Joao dos Duos
Pontes, Estado de Soo Paulo, para urn mandato de quatro anos, iniciando em
urn de janeiro de dois mil e vinte e um e findando em trinta e urn de
dezembro de dois mil e vinte e quatro. Para constar, foi lavrado o presente
Termo, que achado conforme, se
ssinado pelo Senhor Prefeito, pelo
Senhor Presidente, pela S
• Solene, e demais Vereadores
presentes.
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