
ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA  

MUNICIPAL REALIZADA EM 1° DE JANEIRO DE 2013 

 

 

No primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às 17:30 horas, no salão 

nobre da Câmara Municipal, teve inicio a 1ª Sessão Extraordinária do ano, presentes 

todos os vereadores e sob a Presidência do Ver. Márcio Daniel Igídio, segundo o 

disposto na Lei Orgânica Municipal. Dispensada a leitura da ata da Sessão anterior, 

passou-se aos assuntos da Pauta: 1) Eleição dos Cargos para a Mesa Diretora da 

Câmara Municipal para o exercício de 2013. Inicialmente os Vereadores votaram para 

o cargo de Suplente de Secretário, estando inscrito o Ver. Milton Silvestre de Oliveira. 

Apurados os votos, chegou-se ao resultado de (10) votos favoráveis e (01) voto 

contrários, sendo portanto eleito e empossado o Ver. Milton Silvestre de Oliveira no 

cargo de Suplente de Secretário. Em seguida procedeu-se à votação para o cargo de 

Secretário, estando inscrito o Ver. André Paulino. Sendo apurados os votos  constatou-

se o seguinte resultado (11) votos favoráveis e (0) voto contrário, sendo eleito e 

empossado para o cargo de secretário o Vereador André Paulino. Logo em seguida os 

vereadores votaram para o cargo de Vice-Presidente, tendo inscritos os Vereadores 

Luís Gustavo Machado e Antonio José Constantini. Após a apuração, obteve-se o 

resultado de (7) votos para Ver. Luís Gustavo Machado e (4) votos para o Verd. 

Antonio José Constantini, sendo empossado para o cargo de Vice Presidente o 

Vereador Luis Gustavo Machado. Finalmente procedeu-se a votação para o cargo de 

Presidente da Câmara, concorrendo os vereadores Bruno Zucareli e Antonio José 

Constantini. Efetuada a apuração obteve-se o resultado de (9) votos para o Vereador 

Bruno Zucareli e (2) votos para o Vereador Antonio José Constantini, conclamado e 

empossado o Vereador Bruno Zucareli como Presidente da Câmara Municipal para o 

exercício de 2013. O Presidente recém empossado fez uso da palavra; solicitou da 

Assessora da Câmara o encerramento da ata da presente sessão; declarou encerrada a 

sessão às 18:30 horas, sendo lavrada a presente ata que será assinada por todos os 

Vereadores. OURO FINO, 01 DE JANEIRO DE 2013. 

 
 

 


