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Ata da Trigésima Nona Sessão Ordinária 2014 – Eleição e Posse da Mesa Diretora para o Ano
Legislativo de 2.015.

         Ata da Trigésima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G 2014 e
Eleição e Posse da Mesa Diretora para o Ano Legislativo de 2015, realizada em 19 de dezembro de
2.014, às 17:00h,  no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides Machado de Souza.  Instalada a
Sessão, o Presidente, Vereador Sr. Rubens de Almeida cumprimentou os presentes e proferiu às
seguintes  palavras: “Sob  a  proteção  de  Deus  e  como  representantes  do  povo  brazopolense,
iniciamos nossos trabalhos no Legislativo”. Em seguida, o vereador Secretário da Mesa Diretora, Sr.
Sílvio Raimundo Vieira verificou o Quorum, constatando a presença de todos os Srs. Edis. Foi feita a
leitura da Ata anterior, discutida, corrigida e aprovada por unanimidade e a leitura da Ata da Sessão
Solene para Concessão de Títulos de Cidadão Brazopolense e Honra ao Mérito, também discutida,
corrigida e aprovada por unanimidade. Em seguida, o vereador Sr. José Maurício Gonçalves leu do
Evangelho de Lucas, do capítulo 02, o versículo 06 e 07. Não houve correspondências recebidas e
expedidas. Não houve matéria recebida. Nos termos do Regimento Interno desta Casa Legislativa, o
Presidente abriu inscrição para as chapas que pleiteiam a gestão da Mesa Diretora, para o ano
legislativo  de  2015.  Inscreveu-se  a  seguinte  chapa:  Vereador  Sr.  Silvio  Raimundo  Vieira  para
Presidente  da  Mesa  Diretora,  vereador  Sr.  Rubens  de  Almeida  para  Vice  Presidente  da  Mesa
Diretora e vereador  Sr. José Carlos Dias para Secretário  da Mesa Diretora.  Não havendo mais
inscrições,  o  Presidente  convidou  o  Secretário  Legislativo,  Sr.  Ângelo  Célio  de  Azevedo  para
preparar e conferir  as cédulas e a urna para a votação. Preparadas as cédulas e terminada as
conferências, o Presidente solicitou aos Srs. Edis que procedessem a votação, de forma secreta, em
ordem alfabética, sendo chamados pelo Vice Presidente da Mesa Diretora, vereador Sr. Espedito
Martins de Noronha,  já que o vereador  Secretário da Mesa Diretora compõe a presente chapa.
Encerrada  a  votação,  o  Presidente  convidou  o  vereador  Sr.  José  Mauricio  Gonçalves  para,
juntamente  com  o  Secretário  Legislativo,  procederem  à  contagem  dos  votos  e  a  apuração  do
resultado.  Após  a  conferência  das  cédulas  e  verificação  dos  votos,  o  Presidente  anunciou  o
resultado: Unanimidade nos votos, ficando eleita a próxima gestão da Mesa Diretora, para o ano
legislativo de 2015: Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira, Presidente da Mesa Diretora, vereador Sr.
Rubens de Almeida, Vice Presidente da Mesa Diretora e vereador Sr. José Carlos Dias, Secretário
da  Mesa  Diretora.  O  Presidente,  em  ato  contínuo,  DECLAROU empossados  os  eleitos  para  a
próxima gestão da Mesa Diretora, com mandato de 01 (um) ano, a partir de 01 de janeiro de 2015
até 31 de dezembro de 2015, também ficando responsáveis pela movimentação financeira desta
Casa  na  assinatura  dos  cheques  emitidos  pelo  Banco  do  Brasil  e  na  movimentação  da  Conta
Corrente Nº. 50.035-6, Agência 1663-2, Banco do Brasil, Agência de Brazópolis/M.G, os vereadores
Sr. Silvio Raimundo Vieira, como Presidente e Sr. José Carlos Dias como Secretário. O Presidente
em exercício parabenizou a gestão eleita para a Mesa Diretora, para o ano legislativo de 2015 e fez
votos de prosperidade e sucesso para os gestores. Aproveitou para agradecer o companheirismo
dos Srs. Edis durante a sua gestão, neste ano de 2014, bem como estendendo seus agradecimentos
aos funcionários desta Casa. O Presidente eleito, vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira também usou
da  palavra  para  manifestar  seus  agradecimentos  aos  Srs.  Edis  por  sua  eleição,  bem  como
estendendo seus agradecimentos aos funcionários desta Casa e a todos que colaboraram com os
trabalhos que aqui foram realizados ao longo deste ano. Também usaram da palavra os vereadores
Sr. José Carlos  Dias,  Sr. José Mauricio  Gonçalves,  Sr. Espedito  Martins  de  Noronha,  Sr. Neilo
Rodrigues Oliveira, Sr. João Bosco Martins de Faria, Sr. João do Carmo Lúcio e Sr. Benedito André
Lúcio, parabenizando a gestão eleita para o ano de 2015 e a atual gestão, pelos relevantes trabalhos
durante o ano de 2014. Também agradeceram aos funcionários da Câmara Municipal, desejando a
todos um Feliz Natal e próspero Ano Novo, e que em 2015, esta Câmara continue empenhada em
seus trabalhos pelo bem do nosso Município e de todos os brazopolenses. Não havendo mais nada
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a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos os Srs. Edis e os convocou para a primeira
Sessão  Ordinária  do  ano  de  2015,  a  realizar-se  em  03  de  fevereiro  de  2015.  Dando  como
encerrados os trabalhos desta sessão, eu, Vereador Sílvio Raimundo Vieira, Secretário da Mesa
Diretora, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada ao término desta sessão, será assinada por
mim e por todos os demais Edis presentes.

                                                                                                                    
                                           

                                                       __________________
                                                         Rubens de Almeida.
                                                                 Presidente.
_______________            _______________
Espedito Martins de Noronha.          Sílvio Raimundo Vieira.
Vice-Presidente.          Secretário.

_______________              ________________
Benedito André Lúcio.                                                                   José Maurício Gonçalves.
Vereador.              Vereador.

_______________               ________________
João Bosco M. de Faria                                                                  João do Carmo Lúcio.
Vereador.               Vereador.

_______________               _______________
José Carlos Dias.                                                                            Neilo Rodrigues Oliveira.
Vereador.              Vereador.
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