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Ata da reunião Extraordinária para eleição da Mesa Diretora Biênio 
2019/2020, realizada aos 13 dias do mês de dezembro de 2018, as 18:00 
horas na sala de sessões da Câmara Municipal de Vargem Bonita MG, sob a 
presidência do vereador Edgar Alves da Costa. Foi passado o livro de 
presença para assinatura e verificação do quórum, constatando a presença 
de 8(oito) vereadores, estando ausente o vereador Marlon que justificou 
sua ausência. Havendo quórum regimental e após uma oração foi declarada 
aberta a sessão. Iniciando o presidente informa, que conforme deliberado 
pelo Plenário, que a votação será aberta e nominal e as candidaturas são 
individuais, conforme Art.10 do Regimento Interno desta Casa. Diante da 
apresentação dos candidatos durante a votação, a manifestação deverá ser 
"APROVO" "REPROVO" ou "ABSTENHO", sendo assim iniciou-se a votação para 
Presidente, comunicou-se que havia registrado apenas um candidato ao 
cargo, vereador Roniwalter Assis de Matos, que estando em votação recebeu 
os seguintes votos: Vereador Altair "Aprovo", Adilson "Aprovo", 
Roniwalter "Aprovo", Cleuton "Aprovo", Rosa "Aprovo", Evaldo "Aprovo", 
Luís Ricardo "Aprovo", Edgar "Aprovo", finalizando a votação foi declarado 
eleito para o cargo de Presidente o vereador Roniwalter Assis de Matos. 
Em ato contínuo esteve em votação o cargo de Vice-Presidente, o qual foi 
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registrado candidato único, vereador Evaldo de Oliveira, que estando em 
votação recebeu os seguintes votos: Vereador Altair "Aprovo", Adilson 
"Aprovo", Roniwalter "Aprovo", Cleuton "Aprovo", Rosa "Aprovo", Evaldo 
"Aprovo", Luís Ricardo "Aprovo", Edgar "Aprovo", finalizando a votação 
foi declarado eleito para o cargo de Vice-Presidente o vereador Evaldo 
de Oliveira. Em seguida esteve em votação o cargo de 1°Secretário, havendo 
também registro de apenas um candidato, o vereador Edgar Alves da Costa. 
Estando em votação recebeu os seguintes votos: Vereador Altair "Aprovo", 
Adilson "Aprovo", Roniwalter "Aprovo", Cleuton "Aprovo", Rosa "Aprovo", 
Evaldo "Aprovo", Luís Ricardo "Aprovo", Edgar "Aprovo", finalizando a 
votação foi declarado eleito para o cargo de 1° Secretário o vereador 
Edgar Alves da Costa. Em sequência passou-se a votação do cargo de 
2°Secretário, tendo apenas um candidato, a vereadora Rosa Maria Resende 
de Castro. Estando em votação recebeu os seguintes votos: Vereador Altair 
"Aprovo", Adilson "Aprovo", Roniwalter "Aprovo", Cleuton "Aprovo", Rosa 
"Aprovo", Evaldo "Aprovo", Luís Ricardo "Aprovo", Edgar "Aprovo", 
finalizando a votação foi declarada eleita para o cargo de 1°Secretário 
a vereadora Rosa Maria Resende de Castro. Após a conferencia e obtendo 
maioria absoluta dos votos o presidente proclamou os eleitos para Mesa 
Diretora para o biênio 2019/2020, que ficou assim composta: Presidente: 
Roniwalter Assis de Matos, Vice-Presidente: Evaldo de Oliveira, 1 1  
Secretário: Edgar Alves da Costa, 2° Secretária: Rosa Maria Resende de 
Castro, ficando ainda agendado a posse dos eleitos para o dia 1 1  do mês 
de janeiro de 2019. Logo após o presidente passou a palavra aos eleitos 
que agradeceram a confiança e apoio de todos, e se comprometeram em fazer 
uma administração transparente e com união. Finalizando os trabalhos o 
presidente declara encerrada a sessão. Nada mais a constar, eu secretária, 
lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por 
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