ATA DA SESSÃO SOLENE DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA PARA O
SEGUNDO BIÊNIO: 2019/2020

Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezoito, às dezenove horas, inicia-se
a Sessão solene para eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio 2019/2020,
com o Presidente solicitando do Secretário, a verificação da presença dos
Vereadores, feita a verificação, constatou-se a ausência dos Vereadores Adilson
Miguel Novaki e Romilda José de Paula. Segue-se a Sessão com o Presidente
solicitando a leitura da Chapa já registrada na Secretaria deste Legislativo, feita a
leitura, a chapa trouxe a seguinte composição: Presidente: José Quirino da Silva,
Vice-Presidente: Valdinei José da Costa, 1º Secretário: Manoel Fagundes de
Souza e 2º Secretário: Lindomar Duarte da Silva. O Presidente aguardou alguns
minutos para apresentação de novas chapas, não havendo apresentação de novas
chapas. O Presidente demoninou a chapa ora registrada de Chapa “A” e solicitou
ao Secretário, a chamada para votação nominal, conforme disposto na Resolução
nº 048/2002, pela chamada nominalmente em ordem alfabética de acordo com a
Resolução nº 058/2006, terminada a votação, o Presidente solicitou ao Secretário
para proceder com a contagem dos votos, feita a contagem, a Chapa “A”, obteve
06 (seis) votos favoráveis, 01 (um) contra e 02 (dois) ausentes. O Presidente
proclamou vitoriosa a Chapa “A”, com a seguinte composição: Presidente: José
Quirino da Silva, Vice-Presidente: Valdinei José da Costa, 1º Secretário: Manoel
Fagundes de Souza e 2º Secretário Lindomar Duarte da Silva. O Presidente
convidou o Vereador José Quirino presidente eleito para o segundo biênio da
Legislatura, para fazer uso da palavra e suas considerações. O Vereador José
Quirino, agradeceu a presença de todos nesta Sessão, falou do momento
histórico que esta vivendo e agradeceu a confiança e o reconhecimento de todos
que o elegeram Presidente desta Casa para o Biênio 2019/2020. Também disse,
respeitar o voto que teve contrário a sua chapa, pois vivemos em Estado, em
Município e em País democrático, onde podemos ter as nossas próprias escolhas.
Parabenizou ao Presidente Ronival, pelo brilhante trabalho que vem realizando à
frente desse Legislativo, o Vereador José Quirino, fez referência ao seu 1º
mandato como Presidente desta Casa no Biênio 1983/1984, faltou das

dificuldades encontradas naquele momento e da responsabilidade de cuidar da
organização administrativa desta Câmara Municipal, também falou do privilégio
de ter sido o Presidente desta Casa na Legislatura onde os vereadores tiveram a
responsabilidade de elaborar a Constituição Municipal, e que ocupou o Cargo de
Presidente da Comissão Constituinte. Se disse, ainda mais preparado para este 3º
mandato de Presidente, pois o tempo e as experiências da vida o fizeram um
homem mais sábio. Concluiu agradecendo mais uma vez a todos, disse ser um
vereador aberto as discussões e estará sempre buscando o melhor para nossa
população, através da harmonia entre os poderes do nosso Município. O
Vereador Lindomar Duarte, parabenizou o Presidente eleito José Quirino e disse
de sua satisfação em estar participando desse momento político e que acredita
que esta Mesa Diretora eleita hoje, fará um grande trabalho pela experiência e
capacidade de seus membros. O Vereador Ozéas Marinho, também parabenizou
ao Presidente eleito e desejou sucesso nesta empleitada. O Vereador Ronival
Soares, também parabenizou ao Presidente eleito José Quirino e falo de sua
capacidade e experiência, não tendo dúvidas que o mesmo fará um grande
trabalho à frente dessa Presidência. Manoel Fagundes, também agradeceu os
votos que esta Chapa obteve e disse que como membro da Mesa, estará
honrando a todos e que sabe que o Vereador José Quirino, eleito Presidente
nesta composição fará um grande trabalho em prol do nosso Município. O
Vereador Valdinei José, parabenizou o Presidente eleito José Quirino, desejou
sucesso na condução dos trabalhos desta Casa. Encerrado o uso da palavra e não
tendo mais nada a tratar nesta Sessão, o Presidente Ronival Soares, encerrou a
mesma. Esta Ata após lida e aprovada será assinada por todos Vereadores
presentes a esta Sessão.

Adilson Miguel Novaki, José Quirino da Silva, Lindomar Duarte da Silva, Manoel
Fagundes de Souza, Ozéas Marinho de Oliveira, Romilda José de Paula, Ronival
Soares Santos, Sebastião Rodrigues Barbosa, Valdinei José da Costa.

