
Ata de Instalação e posse do Prefeito, Vice-Prefeito e vereadores para a Legislatura de 

2017/2020 do Município de Aperibé.  Ao primeiro dia do mês de Janeiro do ano de 2017, 

às 10:00 horas, reuniram-se na Sede da Câmara Municipal de Aperibé para Sessão 

Solene. Inicialmente o mestre de cerimônia locutor José Arthur Sanches subiu a tribuna 

para dar início a cerimônia, convidando ao Prefeito e Vice-Prefeito eleitos Sr°. Flávio 

Diniz Berriel e Ronald de Cássio Daibes Moreira para tomarem seus assentos e em 

seguida convidou ainda os nobres Vereadores eleitos para também comporem seus 

lugares, sendo eles: Alexandre Sardinha, Almir de Souza Lanes, Andrio de Souza Lima, 

Genilson Faria, João Augusto Macedo de Araújo, João Carlos Games, Pedro Paulo 

Ferreira Pena, Rodolfo Fonseca Salvador e Virley Gonçalves Figueira. Dando 

prosseguimento a cerimônia, o mestre de cerimônia convidou a todos para ficarem de 

pé para cantar o Hino Nacional e o Hino do nosso Município. Ato contínuo o Sr°. Tiago 

Banca Marques, em nome do Pastor Joaquim Ribeiro, e o Católico Marcelo Hungria 

deram a benção inicial a Sessão Solene. Dando prosseguimento o ex-presidente da 

Legislatura 2016, Sr°. Jairo Barbosa Alves Pereira, após discursar passou as chaves da 

Câmara Municipal ao eleito vereador mais votado nas eleições de 2016, Sr°. Andrio de 

Souza Lima que de acordo com o disposto no artigo 6° da Lei Orgânica do nosso 

Município, passa a presidir a presente Sessão com vistas a posse, bem como a eleição 

da Mesa Diretora. O Vereador eleito Andrio de Souza Lima tomou a palavra e convidou 

os vereadores eleitos para estenderem a mão direita e juntos fizeram o Juramento, onde 

em seguida foi feita pelo Presidente interino Andrio de Souza Lima a chamada nominal 

dos Vereadores à tribuna onde declararam: “Assim o prometo”. O Vereador Andrio de 

Souza Lima declarou então empossados os Vereadores desta Casa de Leis para a 

Legislatura 2017/2020. Dando prosseguimento a cerimônia o presidente interino Andrio 

de Souza Lima declarou que havia somente uma chapa registrada para eleição da Mesa 

Diretora para a Legislatura do biênio 2017/2018, sendo assim denominada: Presidente: 

Virley Gonçalves Figueira; Vice-Presidente: Genilson Faria; 1° Secretário: Pedro Paulo 

Ferreira Pena; 2° Secretário: João Carlos Games; Suplente: Alexandre Sardinha. Ato 

contínuo o presidente interino deu início a votação aberta devendo aqueles que 

quiserem votar ao contrário que se manifesta. Nada havendo ao contrário, foi declarada 

eleita por unanimidade a referida chapa, onde o Vereador Virley Gonçalves Figueira é 

eleito Presidente para a Legislatura do biênio 2017/2018, e convidado a assumir a 

Presidência do referido Poder Legislativo para dar prosseguimento a Solenidade. O 

Exmo. Sr°. Presidente empossado Senhor Virley Gonçalves Figueira convidou o Prefeito 

eleito Flávio Diniz Berriel e Vice-Prefeito Ronald de Cássio Daibes Moreira para de pé 

fazerem o juramento de acordo com o artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, no qual 

prestarão o compromisso. Após ato de juramento e resposta o Exmo. Sr°. Presidente 

Virley Gonçalves Figueira declarou empossados o Prefeito e o Vice-Prefeito para a 

Legislatura 2017/2020. Em seguida foi franqueada a palavra aos Vereadores eleitos e 

empossados. Após os Vereadores inscritos usarem a tribuna, o Exmo. Sr°. Vice-Prefeito 

Ronald de Cássio Daibes Moreira e depois o Exmo. Sr°. Prefeito Flávio Diniz Berriel 

também fizeram o uso da palavra e agradeceram ao povo Aperibeense pela confiança 

neles depositada. Ato seguinte, os Senhores Vereadores eleitos informaram ao Sr°. 

Presidente que já apresentaram a Declaração de bens acordo com a apresentada ao TER 



(Tribunal Regional Eleitoral), cujas cópias ficarão arquivadas nesta Casa e ainda 

divulgadas pela imprensa local, sendo ainda lavrada oportunamente neste livro. Por fim, 

o Exmo. Sr°. Presidente também agradeceu a Deus e a todos presentes, encerrou a 

Solenidade desejando a todos um ano novo cheio de realizações, onde autorizou-me a 

registrar a presente ata que segue lavrada por mim Tiago Banca Marques e pelos 

empossados vereadores desta Casa de Leis. 

Aperibé, 01 de Janeiro de 2017. 
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