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Ata dos trabalhos da Reunião Solene da Câmara Municipal de Nova Lima. No dia
primeiro de janeiro de dois mil e treze, às dezessete horas e quinze minutos, reuniu-se o
Legislativo Municipal no Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima para a Posse dos
Vereadores eleitos para a 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Nova Lima, período
2013 a 2016 e para a Eleição da Mesa Diretora, Biênio 2013/2014. A Mesa estava
constituída pelos senhores vereadores: assumindo a Presidência, Flávio de Almeida,
vereador mais votado do Município, eleito pelo PT; secretariando os trabalhos, Gilson
Antônio Marques, eleito pelo PSL, e demais vereadores: Alessandro Luiz Bonifácio –
PRTB, André Luiz Vieira da Silva – PRB, Fausto Niquini Ferreira – DEM, José
Geraldo Guedes – DEM, Leci Alves Campos – PSL, Maria Ângela Dias Lima Pereira –
PMDB, Nélio Aurélio de Souza – PMDB e Silvânio Aguiar Silva – PT. O Senhor
Presidente informou que estavam reunidos nesta data para a solenidade de instalação da
17ª Legislatura do Município de Nova Lima, em que tomarão posse os vereadores
eleitos no dia sete de outubro de dois mil e doze. Sob a proteção de Deus, abriu os
trabalhos e solicitou a chamada dos vereadores presentes; constatando-se a existência de
número legal conforme as assinaturas apostas no livro próprio, verificando-se a
presença de todos os vereadores. Logo após, convidou todos para, de pé, ouvir o Hino
Nacional interpretado pela solista Elisete Gomes. Em seguida, o Senhor Secretário
proferiu a leitura dos nomes dos vereadores eleitos. Atendendo solicitação do Senhor
Presidente, todos os vereadores apresentaram seus respectivos diplomas e declarações
de bens à Mesa. Prosseguindo, o Senhor Presidente proferiu leitura do Termo de
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Juramento: “Prometo cumprir e exercer dignamente o mandato a mim confiado,
prometendo guardar a Constituição da República, a Constituição do Estado, a Lei
Orgânica do Município e as demais leis, trabalhando pelo bem estar, desenvolvimento e
engrandecimento do Município”. Logo após, o Senhor Secretário fez seu juramento e
procedeu à chamada nominal de todos os vereadores que prestaram o juramento
dizendo: “Assim o prometo”. Continuando, cumpridas as formalidades, o Senhor
Presidente declarou-se e aos demais vereadores eleitos empossados para o exercício do
mandato da Décima Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Nova Lima, período
2013 a 2016. A solista Elisete Gomes interpretou uma música. Dando sequência, o
Senhor Presidente deu início ao processo de eleição dos Membros da Mesa Diretora,
solicitando aos vereadores a apresentação dos nomes que concorrerão, em escrutínio
secreto, à eleição para os cargos da Mesa Diretora, Biênio 2013/2014. Aturaram como
escrutinadores os vereadores Gilson Antônio Marques e José Geraldo Guedes. Após
suspensão e reinício dos trabalhos, o Senhor Presidente anunciou que foram inscritos os
seguintes vereadores: para o cargo de PRESIDENTE: Nélio Aurélio de Souza e Leci
Alves Campos; para o cargo de VICE-PRESIDENTE: Alessandro Luiz Bonifácio e
Flávio de Almeida; para o cargo de SECRETÁRIO: Silvânio Aguiar Silva e Gilson
Antônio Marques. O Senhor Presidente convidou o vereador Fausto Niquini Ferreira
para secretariar os trabalhos. Dando início à votação, o Senhor Secretário convocou
cada vereador para proferir o seu voto. Concluída a votação, procedeu-se à apuração,
sendo divulgado

pelo

Senhor Presidente,

logo

após, o seguinte resultado:
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PRESIDENTE: Nélio Aurélio de Souza, com sete votos; VICE-PRESIDENTE:
Alessandro Luiz Bonifácio, eleito com sete votos; SECRETÁRIO: Silvânio Aguiar
Silva, eleito com sete votos. O Senhor Presidente declarou empossada a Mesa Diretora
para a administração do Biênio 2013/2014. Na sequência, o vereador Nélio Aurélio de
Souza, Presidente eleito, fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada
a reunião. ______________________________________________________________

