
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRI 
PODER LEGISLATIVO 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA PARA SOLENIDADE DE POSSE DO 

PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ - SR 

ANTONIO MAGNO MAURICIO NERES 

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos, 

no plenário ANTONIO DOS ANJOS MESQUITA, reuniram-se extraordinariamente os 

senhores vereadores sob a presidência do vereador FERNANDO FERREIRA FARIAS, 

auxiliado pelas vereadoras VALDICLENES FERREIRA GOMES — vice-presidente, 

MARIA LEILA SILVA PONTES E EFIGENIA DE OLIVEIRA SILVA — primeira e 

segunda secretárias respectivamente. Verificada a presença dos nobres edis, estavam 

presentes todos os Parlamentares. Havendo número legal, S. Ex.a O Sr. Presidente 

determinou a leitura da Pauta pela senhora 1a Secretária: "POSSE DO PREFEITO 

ANTÔNIO MAGNO MAURÍCIO NERES, em razão da decisão dos autos do processo 

n° 0819888-86.2022.8.14.0000 da Desembargadora Gleide Pereira de Moura de 08 de 

dezembro de 2022, que decidiu: "(...) Diante deste cenário, entendo ao menos nesta 

análise prévia que a conduta da Autoridade tida como Coatora se mostra omissa quanto 

aos fatos e documentos apresentados. Desse modo, vislumbrando que o impetrante 

demonstrou de maneira eficaz o fundamento relevante necessário à concessão da tutela 

de urgência em caráter excepcional. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de 

liminar formulado, para tão somente afastar o atual Prefeito do Município da Cidade de 

Cachoeira do Piriá pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 20, § único da lei 

8.429/92. (... )" 

O Sr. Presidente convidou o Prefeito Antônio Magno Mauricio Neres ao plenário da 

Câmara, e pediu que o mesmo proferisse o juramento de posse previsto na lei orgânica, 

tendo o mesmo prestado o juramento. Em seguida o Presidente declarou que o prefeito 

está investido no cargo, e facultou a palavra aos vereadores e ao Prefeito. O Presidente 

então determinou a lavratura da presente ata, bem como do Termo de Posse a ser assinado 

pelos nobres vereadores e Prefeito Interino ora empossado. Em seguida, o Presidente 
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convidou a todos a realizarem a oração do "pai nosso". Não tendo mais nada a tratar, o 
Sr. Presidente determinou a lavratura da presente ata que após lida e achada conforme, 
foi assinada pela Mesa Diretora e Prefeito em exercício, encerrando-se a Sessão. 
PLENÁRIO ANTONIO DOS ANJOS MESQUITA, 10 de dezembro de dois mil e vinte 
e dois. 
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