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ATOS DO PODER EXECUTIVO

TERMO DE POSSE DE SECRETARIO MUNICIPAL DE 
DIVINÓPOLIS TOCANTINS

GESTÃO 2021/2024

Anderson Germano de Oliveira, identificado(a) sob o RG n° 3379161- 
SSP/GO, inscrito(a) no CPF sob o n° 760.475.391-49, com domicílio residencial 
nesta cidade de Divinópolis do Tocantins, profissão , nomeada para o Cargo de 
Secretário da pasta da Secretaria Municipal de Educação, através do Decreto n° 
100/2021, de 23 de janeiro de 2021, compareceu nesta data, às 09:00 horas, no 
Cerimonial de posse  do cargo aludido, perante o Chefe do Executivo Municipal, 
Excelentíssimo Sr. Flávio Rodrigues da Silva, para tomar posse no referido cargo 
para o exercício das atribuições conferidas ao titular da pasta em cumprimento 
dos seus objetivos e finalidades definidas pela Lei Municipal n° 568/2016, de 
acordo com as disposições regimentais.

No ato da posse, prometeu cumprir e zelar pelo cumprimento das leis 
da União, do Estado do Tocantins, do Município de Divinópolis do Tocantins, 
e atender, fielmente, os deveres estabelecidos regimentalmente e nas normas 
específicas da área sob seu comando.

O empossado apresentou documentos pessoais para os competentes 
registros junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 
de Divinópolis do Tocantins atendendo as exigências das normas vigentes.

Para registros, maior fidelidade e força jurídica, assinam este Termo 
de Posse: o nomeado Anderson Germano de Oliveira e o nomeante, Prefeito(a) 
Municipal de Divinópolis do Tocantins Flávio Rodrigues da Silva.

Em Divinópolis do Tocantins, Estado Tocantins, em 23 de Janeiro 
de 2021.

_______________________________________________
Secretaria Municipal de Educação
Assinatura do Empossado Anderson Germano de Oliviera

_______________________________________________
Flávio Rodrigues da Silva
Assinatura do Prefeito Municipal de Divinópolis do Tocantins

TERMO DE POSSE DE SECRETARIO MUNICIPAL DE 
DIVINÓPOLIS TOCANTINS

GESTÃO 2021/2024

Ana Flávia Silva Moraes, identificada sob o RG n° 1.542.1379- SSP/
TO, inscrito(a) no CPF sob o n°039.108.606-56, com domicílio residencial nesta 
cidade de Divinópolis do Tocantins, profissão professora concursada , nomeada 
para o Cargo de Secretária da pasta da Secretaria de Educação, através do Decreto 
n° ...../2021, de 01 de janeiro de 2021, compareceu nesta data, às 09:00 horas, 
no Cerimonial de posse  do Prefeito Municipal, perante o Chefe do Executivo 
Municipal, Excelentíssimo Sr. Flávio Rodrigues da Silva, para tomar posse no 
referido cargo para o exercício das atribuições conferidas ao titular da pasta em 
cumprimento dos seus objetivos e finalidades definidas pela Lei Municipal n° 
........./xxxx com as alterações dadas pela Lei ......../xxxx e, de acordo com as 
disposições regimentais.

No ato da posse, prometeu cumprir e zelar pelo cumprimento das leis 
da União, do Estado do Tocantins, do Município de Divinópolis do Tocantins, 
e atender, fielmente, os deveres estabelecidos regimentalmente e nas normas 
específicas da área sob seu comando.

A empossada apresentou documentos pessoais para os competentes 
registros junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 
de Divinópolis do Tocantins atendendo as exigências das normas vigentes.

Para registros, maior fidelidade e força jurídica, assinam este Termo 
de Posse: a nomeada Ana Flávia Silva Moraes e o nomeante, Prefeito Municipal 
de Divinópolis do Tocantins Flávio Rodrigues da Silva.

Em  Divinópolis do Tocantins , Estado Tocantins , em 01 de Janeiro 
de 2021.

_______________________________________________
Secretaria Municipal de Educação
Assinatura da Empossada Ana Flávia Silva Moraes

_______________________________________________
Flávio Rodrigues da Silva
Prefeito Municipal de Divinópolis do Tocantins. 

TERMO DE POSSE DE SECRETARIO MUNICIPAL DE 
DIVINÓPOLIS TOCANTINS

GESTÃO 2021/2024

Lenildes Vieira Morais Rodrigues, identificada sob o RG n° 635.062- 
SSP/TO, inscrito(a) no CPF sob o n°796.237.351-20, com domicílio residencial 
nesta cidade de Divinópolis do Tocantins, profissão professora concursada , 
nomeada para o Cargo de Secretária da pasta da Secretaria de Assistência Social, 
através do Decreto n° ...../2021, de 01 de janeiro de 2021, compareceu nesta 
data, às 09:00 horas, no Cerimonial de posse  do Prefeito Municipal, perante o 
Chefe do Executivo Municipal, Excelentíssimo Sr. Flávio Rodrigues da Silva, 
para tomar posse no referido cargo para o exercício das atribuições conferidas 
ao titular da pasta em cumprimento dos seus objetivos e finalidades definidas 
pela Lei Municipal n° ........./xxxx com as alterações dadas pela Lei ......../xxxx 
e, de acordo com as disposições regimentais.

No ato da posse, prometeu cumprir e zelar pelo cumprimento das leis 
da União, do Estado do Tocantins, do Município de Divinópolis do Tocantins, 
e atender, fielmente, os deveres estabelecidos regimentalmente e nas normas 
específicas da área sob seu comando.

A empossada apresentou documentos pessoais para os competentes 
registros junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 
de Divinópolis do Tocantins atendendo as exigências das normas vigentes.
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Para registros, maior fidelidade e força jurídica, assinam este Termo 
de Posse: a nomeada Lenildes Vieira Morais Rodrigues e o nomeante, Prefeito 
Municipal de Divinópolis do Tocantins Flávio Rodrigues da Silva.

Em Divinópolis do Tocantins , Estado Tocantins , em 01 de Janeiro 
de 2021.

_______________________________________________
Secretaria de Assistência Social
Assinatura da Empossada Lenildes Vieira Morais Rodrigues

_______________________________________________
Flávio Rodrigues da Silva
Prefeito Municipal de Divinópolis do Tocantins 

TERMO DE POSSE DE SECRETARIO MUNICIPAL DE 
DIVINÓPOLIS TOCANTINS

GESTÃO 2021/2024

Diusleia Mota Pinto, identificada sob o RG n° 837.788- SSP/TO, 
inscrito(a) no CPF sob o n°015.762.691-16, com domicílio residencial nesta 
cidade de Divinópolis do Tocantins, profissão contadora , nomeada para o 
Cargo de Secretária da pasta da Secretaria de Saúde, através do Decreto n° 
...../2021, de 01 de janeiro de 2021, compareceu nesta data, às 09:00 horas, 
no Cerimonial de posse  do Prefeito Municipal, perante o Chefe do Executivo 
Municipal, Excelentíssimo Sr. Flávio Rodrigues da Silva, para tomar posse no 
referido cargo para o exercício das atribuições conferidas ao titular da pasta em 
cumprimento dos seus objetivos e finalidades definidas pela Lei Municipal n° 
........./xxxx com as alterações dadas pela Lei ......../xxxx e, de acordo com as 
disposições regimentais.

No ato da posse, prometeu cumprir e zelar pelo cumprimento das leis 
da União, do Estado do Tocantins, do Município de Divinópolis do Tocantins, 
e atender, fielmente, os deveres estabelecidos regimentalmente e nas normas 
específicas da área sob seu comando.

A empossada apresentou documentos pessoais para os competentes 
registros junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 
de Divinópolis do Tocantins atendendo as exigências das normas vigentes.

Para registros, maior fidelidade e força jurídica, assinam este Termo 
de Posse: a nomeada Diusleia Mota Pinto e o nomeante, Prefeito Municipal de 
Divinópolis do Tocantins Flávio Rodrigues da Silva.

Em Divinópolis do Tocantins , Estado Tocantins , em 01 de Janeiro 
de 2021.

_______________________________________________
Secretaria de Saúde
Assinatura da Empossada Diusleia Mota Pinto

_______________________________________________
Flávio Rodrigues da Silva
Prefeito Municipal de Divinópolis do Tocantins 

TERMO DE POSSE DE SECRETARIO MUNICIPAL DE 
DIVINÓPOLIS TOCANTINS

GESTÃO 2021/2024

Larissa Fátima Emiliano, identificada sob o RG n° 7371-40 SSP/TO, 
inscrito(a) no CPF sob o n°057.883.249.63, com domicílio residencial nesta 
cidade de Divinópolis do Tocantins, profissão bióloga  , nomeada para o Cargo 
de Secretária da pasta da Secretaria de Meio Ambiente, através do Decreto n° 
...../2021, de 01 de janeiro de 2021, compareceu nesta data, às 09:00 horas, 
no Cerimonial de posse  do Prefeito Municipal, perante o Chefe do Executivo 
Municipal, Excelentíssimo Sr. Flávio Rodrigues da Silva, para tomar posse no 
referido cargo para o exercício das atribuições conferidas ao titular da pasta em 
cumprimento dos seus objetivos e finalidades definidas pela Lei Municipal n° 
........./xxxx com as alterações dadas pela Lei ......../xxxx e, de acordo com as 
disposições regimentais.

No ato da posse, prometeu cumprir e zelar pelo cumprimento das leis 
da União, do Estado do Tocantins, do Município de Divinópolis do Tocantins, 
e atender, fielmente, os deveres estabelecidos regimentalmente e nas normas 
específicas da área sob seu comando.

A empossada apresentou documentos pessoais para os competentes 
registros junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 
de Divinópolis do Tocantins atendendo as exigências das normas vigentes.

Para registros, maior fidelidade e força jurídica, assinam este Termo 
de Posse: a nomeada Larissa Fátima Emiliano e o nomeante, Prefeito Municipal 
de Divinópolis do Tocantins Flávio Rodrigues da Silva.

Em Divinópolis do Tocantins, Estado Tocantins, em 01 de Janeiro 
de 2021.

_______________________________________________
Secretaria de Meio Ambiente
Assinatura da Empossada Larissa Fátima Emiliano

_______________________________________________
Flávio Rodrigues da Silva
Prefeito Municipal de Divinópolis do Tocantins 

TERMO DE POSSE DE SECRETARIO MUNICIPAL DE 
DIVINÓPOLIS TOCANTINS

GESTÃO 2021/2024

Wekislany Vieira Oliveira Dias, identificada sob o RG n° 633.456- 
SSP/TO, inscrito(a) no CPF sob o n°015.762.691-16, com domicílio residencial 
nesta cidade de Divinópolis do Tocantins, profissão professora , nomeada para 
o Cargo de Secretária da pasta da Secretaria de Cultura, através do Decreto n° 
...../2021, de 01 de janeiro de 2021, compareceu nesta data, às 09:00 horas, 
no Cerimonial de posse  do Prefeito Municipal, perante o Chefe do Executivo 
Municipal, Excelentíssimo Sr. Flávio Rodrigues da Silva, para tomar posse no 
referido cargo para o exercício das atribuições conferidas ao titular da pasta em 
cumprimento dos seus objetivos e finalidades definidas pela Lei Municipal n° 
........./xxxx com as alterações dadas pela Lei ......../xxxx e, de acordo com as 
disposições regimentais.

No ato da posse, prometeu cumprir e zelar pelo cumprimento das leis 
da União, do Estado do Tocantins, do Município de Divinópolis do Tocantins, 
e atender, fielmente, os deveres estabelecidos regimentalmente e nas normas 
específicas da área sob seu comando.

A empossada apresentou documentos pessoais para os competentes 
registros junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 
de Divinópolis do Tocantins atendendo as exigências das normas vigentes.

Para registros, maior fidelidade e força jurídica, assinam este Termo 
de Posse: a nomeada Wekislany Vieira Oliveira Dias e o nomeante, Prefeito 
Municipal de Divinópolis do Tocantins Flávio Rodrigues da Silva.

Em Divinópolis do Tocantins , Estado Tocantins , em 01 de Janeiro 
de 2021.

_______________________________________________
Secretaria de Cultura
Assinatura da Empossada Wekislany Vieira Oliveira Dias

_______________________________________________
Flávio Rodrigues da Silva
Prefeito Municipal de Divinópolis do Tocantins 

TERMO DE POSSE DE SECRETARIO MUNICIPAL DE 
DIVINÓPOLIS TOCANTINS

GESTÃO 2021/2024

Lucas da Silva Alves, identificado sob o RG n° 1099.527 SSP/TO, 
inscrito no CPF sob o n°045.595.591-39, com domicílio residencial nesta 
cidade de Divinópolis do Tocantins, profissão estudante, nomeado para o 
Cargo de Secretário da pasta da Secretaria de Agricultura, através do Decreto 
n° ...../2021, de 01 de janeiro de 2021, compareceu nesta data, às 09:00 horas, 
no Cerimônia de posse  do Prefeito Municipal, perante o Chefe do Executivo 
Municipal, Excelentíssimo Sr. Flávio Rodrigues da Silva, para tomar posse no 
referido cargo para o exercício das atribuições conferidas ao titular da pasta em 
cumprimento dos seus objetivos e finalidades definidas pela Lei Municipal n° 
........./xxxx com as alterações dadas pela Lei ......../xxxx e, de acordo com as 
disposições regimentais.
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No ato da posse, prometeu cumprir e zelar pelo cumprimento das leis 
da União, do Estado do Tocantins, do Município de Divinópolis do Tocantins, 
e atender, fielmente, os deveres estabelecidos regimentalmente e nas normas 
específicas da área sob seu comando.

A empossada apresentou documentos pessoais para os competentes 
registros junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 
de Divinópolis do Tocantins atendendo as exigências das normas vigentes.

Para registros, maior fidelidade e força jurídica, assinam este Termo 
de Posse: o nomeado Lucas da Silva Alves e nomeante, Prefeito(a) Municipal 
de Divinópolis do Tocantins Flávio Rodrigues da Silva.

Em  Divinópolis do Tocantins , Estado Tocantins , em 01 de Janeiro 
de 2021.

_______________________________________________
Secretario Municipal de Agricultura
Assinatura do Empossado Lucas da Silva Alves

_______________________________________________
Flávio Rodrigues da Silva 
Prefeito Municipal de Divinópolis do Tocantins

TERMO DE POSSE DE SECRETARIO MUNICIPAL DE 
DIVINÓPOLIS TOCANTINS

GESTÃO 2021/2024

Cleber Valadares da Silva, identificado sob o RG n° 1.646.390 SSP/
TO, inscrito no CPF sob o n°197.857.998-59, com domicílio residencial nesta 
cidade de Divinópolis do Tocantins, profissão professor concursado do Estado 
Tocantins, nomeado para o Cargo de Secretário da pasta da Secretaria de 
Finanças, através do Decreto n° ...../2021, de 01 de janeiro de 2021, compareceu 
nesta data, às 09:00 horas, no Cerimônia de posse  do Prefeito Municipal, perante 
o Chefe do Executivo Municipal, Excelentíssimo Sr. Flávio Rodrigues da Silva, 
para tomar posse no referido cargo para o exercício das atribuições conferidas 
ao titular da pasta em cumprimento dos seus objetivos e finalidades definidas 
pela Lei Municipal n° ........./xxxx com as alterações dadas pela Lei ......../xxxx 
e, de acordo com as disposições regimentais.

No ato da posse, prometeu cumprir e zelar pelo cumprimento das leis 
da União, do Estado do Tocantins, do Município de Divinópolis do Tocantins, 
e atender, fielmente, os deveres estabelecidos regimentalmente e nas normas 
específicas da área sob seu comando.

A empossada apresentou documentos pessoais para os competentes 
registros junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 
de Divinópolis do Tocantins atendendo as exigências das normas vigentes.

Para registros, maior fidelidade e força jurídica, assinam este Termo 
de Posse: o nomeado José Batista de Oliveira Neto e nomeante, Prefeito(a) 
Municipal de Divinópolis do Tocantins Flávio Rodrigues da Silva.

Em  Divinópolis do Tocantins , Estado Tocantins , em 01 de Janeiro 
de 2021.

_______________________________________________
Secretario Municipal de Finanças
Assinatura do Empossado Cleber Valadares da Silva

_______________________________________________
Flávio Rodrigues da Silva
Assinatura do Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE DE SECRETARIO MUNICIPAL DE 
DIVINÓPOLIS TOCANTINS

GESTÃO 2021/2024

José Batista de Oliveira Neto, identificado sob o RG n° 287923 SSP/

TO, inscrito no CPF sob o n°882.186.001-91, com domicílio residencial nesta 
cidade de Divinópolis do Tocantins, profissão servidor público, nomeado para 
o Cargo de Secretário da pasta da Secretaria de esporte, através do Decreto n° 
...../2021, de 01 de janeiro de 2021, compareceu nesta data, às 09:00 horas, 
no Cerimônia de posse  do Prefeito Municipal, perante o Chefe do Executivo 
Municipal, Excelentíssimo Sr. Flávio Rodrigues da Silva, para tomar posse no 
referido cargo para o exercício das atribuições conferidas ao titular da pasta em 
cumprimento dos seus objetivos e finalidades definidas pela Lei Municipal n° 
........./xxxx com as alterações dadas pela Lei ......../xxxx e, de acordo com as 
disposições regimentais.

No ato da posse, prometeu cumprir e zelar pelo cumprimento das leis 
da União, do Estado do Tocantins, do Município de Divinópolis do Tocantins, 
e atender, fielmente, os deveres estabelecidos regimentalmente e nas normas 
específicas da área sob seu comando.

A empossada apresentou documentos pessoais para os competentes 
registros junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 
de Divinópolis do Tocantins atendendo as exigências das normas vigentes.

Para registros, maior fidelidade e força jurídica, assinam este Termo 
de Posse: o nomeado José Batista de Oliveira Neto e nomeante, Prefeito(a) 
Municipal de Divinópolis do Tocantins Flávio Rodrigues da Silva.

Em  Divinópolis do Tocantins , Estado Tocantins , em 01 de Janeiro 
de 2021.

_______________________________________________
Secretario Municipal de Esporte
Assinatura do Empossado José Batista de Oliveira Neto

_______________________________________________
Flávio Rodrigues da Silva
Assinatura do Prefeito Municipal
 

TERMO DE POSSE DE SECRETARIO MUNICIPAL DE 
DIVINÓPOLIS TOCANTINS

GESTÃO 2021/2024

José Pedro de Jesus Oliveira, identificado sob o RG n° 33.7956 
SSP/TO, inscrito no CPF sob o n°921.334.871-15, com domicílio residencial 
nesta cidade de Divinópolis do Tocantins, profissão estudante, nomeado para o 
Cargo de Secretário da pasta da Secretaria de Infraestrutura, através do Decreto 
n° ...../2021, de 01 de janeiro de 2021, compareceu nesta data, às 09:00 horas, 
no Cerimônia de posse  do Prefeito Municipal, perante o Chefe do Executivo 
Municipal, Excelentíssimo Sr. Flávio Rodrigues da Silva, para tomar posse no 
referido cargo para o exercício das atribuições conferidas ao titular da pasta em 
cumprimento dos seus objetivos e finalidades definidas pela Lei Municipal n° 
........./xxxx com as alterações dadas pela Lei ......../xxxx e, de acordo com as 
disposições regimentais.

No ato da posse, prometeu cumprir e zelar pelo cumprimento das leis 
da União, do Estado do Tocantins, do Município de Divinópolis do Tocantins, 
e atender, fielmente, os deveres estabelecidos regimentalmente e nas normas 
específicas da área sob seu comando.

A empossada apresentou documentos pessoais para os competentes 
registros junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 
de Divinópolis do Tocantins atendendo as exigências das normas vigentes.

Para registros, maior fidelidade e força jurídica, assinam este Termo de 
Posse: o nomeado José Pedro de Jesus Oliveira e nomeante, Prefeito(a) Municipal 
de Divinópolis do Tocantins Flávio Rodrigues da Silva.

Em  Divinópolis do Tocantins , Estado Tocantins , em 01 de Janeiro 
de 2021.

_______________________________________________
Secretario Municipal de Infraestrutura
Assinatura do Empossado José Pedro de Jesus Oliveira

_______________________________________________
Flávio Rodrigues da Silva 
Prefeito Municipal de Divinópolis do Tocantins


		2023-01-18T16:45:58-0300
	MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS: 24851461000136




