
Ata da décima quinta sessão extraordinária, da segunda sessão legislativa, da décima
quinta legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 15 de dezembro
de 2022, às vinte horas, no Plenário da Câmara Municipal, sob a presidência da vereadora
Patricia Janaina Gazeta. Presentes os demais edis: Claudenice Timóteo da Silva, Vagner
Marques dos Santos, João Paulo Lucheti, Edipo Xavier Martins, Adilson Barbosa da
Silva, José Aparecido Borges da Silva, Felicio Molinari Sobrinho e Victor Valentin
Pereira. A presente sessão foi realizada com a finalidade exclusiva da eleição da Mesa
Diretora da Câmara Municipal de João Ramalho, para o biênio 2023/2024. A Presidente
solicita ao Secretário, a apresentação das Chapas devidamente registradas que estão
concorrendo a presente eleição. Chapa nº 02:- Presidente – Claudenice Timóteo da
Silva, Vice-Presidente – Edipo Xavier Martins e 2º Secretário – Victor Valentin Pereira;
Chapa nº 03:- Presidente – Felicio Molinari Sobrinho, Vice-Presidente – João Paulo
Lucheti, 1º Secretário – Patricia Janaina Gazeta e 2º Secretário – Vagner Marques dos
Santos. E a Chapa nº 04:- Presidente – José Aparecido Borges da Silva. Após a
apresentação das chapas, o Presidente rubrica as cédulas de votação e os vereadores
foram convidados um por vez para assinar a folha de votação e prestar seu voto.
Transcorrida a votação e feita a apuração dos votos, a Chapa nº 04 foi declarada eleita
pelo Presidente, obtendo 08 votos, a Chapa nº 03 obteve 1 voto e a Chapa nº 02 não
obteve nenhum voto. Por se tratar de chapa eleita apenas com o membro Presidente, foi
dada a continuidade da sessão para composição dos demais cargos da Mesa Diretora.
Para Vice-Presidente, apenas o edil João Paulo Lucheti manifestou interesse, sendo eleito
por unanimidade em votação aberta. Para o cargo de 1º Secretário se candidataram os
edis Felicio Molinari Sobrinho e Claudenice Timóteo da Silva. Após votação secreta, foi
feita a apuração dos votos, sendo eleito o candidato Felicio Molinari Sobrinho, por 5
votos à 4. Para o cargo de 2º Secretário, se candidataram os edis Patricia Janaina Gazeta e
Victor Valentin Pereira. Após a votação secreta, realizada a apuração dos votos, foi eleita
a vereadora Patricia Janaina Gazeta por 5 votos a 4. Terminada as apurações, a Mesa
Diretora da Câmara Municipal de João Ramalho para o Biênio 2023/2024, ficou com a
seguinte composição. Presidente:- José Aparecido Borges da Silva; Vice-Presidente:-
João Paulo Lucheti; 1º Secretário:- Felicio Molinari Sobrinho e Segundo
Secretário:- Patricia Janaina Gazeta. Em seguida a Presidente comunica a todos, que a
sessão solene de posse da nova Mesa Diretora será marcada na primeira semana de 2023
em data e horário que será comunicado a todos. Não havendo mais nada a tratar, o
Presidente deu por encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada esta ata, que lida e
achada conforme, vai assinada pelos membros da mesa.
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