
RESUMO DA 2ª SESSÃO SOLENE ESPECIAL DE POSSE DO 1ª SUPLENTE 
DE VEREADOR – ANTONIO SIMÃO JUNIOR, REALIZADA NO DIA 03 DE 

MAIO DE 2021. 

 

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, no prédio da 
Câmara Municipal de Urânia, situado à Avenida Presidente Kennedy, nº 1474, 
no plenário “Antônio Luiz Cintra”, às dezoito horas vinte minutos, a 
Excelentíssima Presidente da Câmara Municipal de Urânia, a Senhora Maria 
Ribeiro de Novaes Gregio agradeceu a importantíssima presença de cada um 
dos presentes e, pedindo a proteção de Deus e as bênçãos do Espírito Santo, 
declarou aberto o trabalho da presente Sessão Solene, que dará posse ao 1º 
Suplente de Vereador. Comunicou também que para secretariar os trabalhos, a 
Excelentíssima Senhora Vereadora Márcia Fatima Alves da Silva. Disse a 
Senhora Secretária que estavam reunidos para a Posse e Tomada de 
Compromisso do 1º Suplente de Vereador Antonio Simão Junior, eleito nas 
Eleições Municipais de 15 de novembro de 2020, em virtude do pedido de licença 
concedido à Vereadora Marinete Munhoz Borges Saracuza, através do 
Requerimento nº 022/2021. Em seguida, disse a Senhora Presidente que, devido 
a Pandemia do Coronavírus, o público se encontrava estritamente reduzido, e 
que todos os protocolos de segurança para a prevenção, como uso de máscaras, 
higienização e distanciamento social estavam sendo e deveriam ser seguidos na 
Cerimônia. Esclareceu também que, toda documentação exigida por Lei já foi 
apresentada e entregues na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal. Em 
seguida, solicitou aos Senhores Vereadores e Vereadoras para que de pé, 
recebessem, eleito pelo MDB, com 254 votos, e que tomará posse como 
Suplente de Vereador, o Excelentíssimo Senhor Vereador Antônio Simão Junior. 
Após, solicitou a todos que se acomodassem e comunicou que, o Compromisso 
de Posse a ser prestado pelo 1º Suplente de Vereador, o Senhor Antonio Simão 
Junior, é o que consta no artigo 6º, inciso 4º, do Regimento Interno da Câmara 
Municipal, e que neste momento, será lido o Compromisso e o Vereador deverá 
estender a mão direita em direção as nossas bandeiras, para fazer o juramento. 
Solicito para que o Senhor Antonio Simão Junior ficasse de pé para prestar o 
Juramento de Posse. Em seguida, aposto, estendeu a mão direita e repetiu: 
“PROMETO EXERCER, COM DEDICAÇÃO E LEALDADE, O MEU MANDATO, 
MANTER E CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO, OBSERVAR AS LEIS, 
DEFENDENDO OS INTERESSES DO MUNICÍPIO, E O BEM GERAL DE SUA 
POPULAÇÃO. ASSIM EU PROMETO”. Posteriormente, nos termos da Lei 
Orgânica do Município e do Regimento Interno do Legislativo, a Senhora 
Presidente Maria Ribeiro de Novaes Gregio declarou-o empossado no cargo de 
Vereador do Município de Urânia. Dando prosseguimento a Solenidade, a 
Senhora Secretária Márcia Fatima Alves da Silva solicitou ao Senhor Vereador 
que permanecesse em seu lugar para que assinasse o Termo de Posse, que foi 
encaminhado ao eleito. Em seguida, a Senhora Presidente Maria orientou ao 
Senhor Vereador para que, no momento do uso da palavra, se ativesse ao tempo 
máximo de 5 minutos, para que devido a Pandemia, não se estendesse muito. 
Ora empossado, e dando prosseguimento a Cerimônia, nesse instante, foi 



convidado para fazer a sua saudação o Excelentíssimo Senhor Vereador eleito 
Antonio Simão Junior. Após as formalidades e cumprindo as exigências legais, 
uma vez empossado o Agente Político eleito em 15 de novembro de 2020, e 
realizada a sua saudação, de acordo com a Lei Orgânica do município de Urânia, 
em seu artigo 18, e Regimento Interno, em seu artigo 12, realizou-se a partir 
daquele momento, a 7ª Sessão Ordinária de 2021, sendo assim encerrado o ato 
de posse 


