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Ata da Sessão Única da 1ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema – MG, 
realizada aos 23(vinte e três) dias do mês de novembro de 2018 (dois mil e dezoito) às 18h:30m (Dezoito 
horas e trinta minutos). Com a presença dos vereadores Manoel Pereira da Costa, Fernando Ferraz e Silva, 
Nora Ney Pereira Dias Damacena Dutra, Elizabeth da Costa e Silva Ferreira, Eduardo da Silva Matos, 
Emerson Alves Aleixo, João Batista Ferreira de Souza, Odair José Alves Emídio, Arilton José Rodrigues. 
Pelo Presidente, após verificado quórum legal e a conferência das assinaturas no livro de presença, declarou 
aberta a Sessão. De início foi feita uma leitura bíblica e uma oração pelo Munícipe Wenderson Ambrosio 
Vasconcellos em SALMOS 119 verso 133 que nós deixou uma breve palavra de reflexão. Dando 
seguimento o Sr. Presidente informou a todos que o motivo da Reunião é a realização da ELEIÇÃO DA 
MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O BIÊNIO 2019/2020. O Presidente 
apresentou a chapa inscrita que correrão à eleição. Chapa única apresentada: Presidente: Odair José Alves 
Emídio, Vice-Presidente: Fernando Ferraz e Silva e Secretária Elizabeth da Costa e Silva Ferreira. Após a 
conferência da urna e toda as cédulas pelos senhores vereadores. Iniciou-se a votação por escrutínio secreto, 
como consta o Regimento Interno. Encerrando a votação, recolhido todos os votos o sr. Presidente nomeou o 
vereador Eduardo da Silva Matos e o vereador Emerson Alves Aleixo para fiscais, para que houvesse a 
verificação de coincidência entre o números de cédula e o dos votantes. Feita a apuração dos votos em voz 
alta e conferência pelos fiscais, o sr. Presidente proclamou a chapa única vencedora, que foi aprovado por 
unanimidade. O sr. presidente concedeu a palavra ao Presidente eleito Odair José Alves Emídio para o 
biênio 2019/2020, que agradeceu a todos os colegas pelos votos, e prometeu continuar o trabalho sério e 
responsável que tem feito nestes anos. Na oportunidade o vereador Arilton José Rodrigues recebeu uma 
simples homenagem dos presentes na reunião pela passagem de seu aniversário. Finalizando a Reunião o sr. 
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a Sessão. A chapa vencedora será empossada no dia 1º 
de Janeiro de 2019, às 18 horas no plenário da Câmara. Não havendo mais nada a tratar, eu Wildima de 
Fátima Benizio da Silva lavrei a presente Ata que após lida e aprovada, será assinada. Sala de reunião, 23 de 
novembro de 2018. 

 


