CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
“OLAVO CÂNDIDO DE CARVALHO”
CNPJ 09.087.153/0001-92
Ata da sessão Solene de Posse realizada no dia 1º de janeiro de 2017, às 9:00 horas no
Plenário da Câmara Municipal de Carvalhópolis – MG, situada à Rua Coronel Antônio
Cândido de Carvalho, nº 71, para dar Posse aos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito, eleitos
para a Legislatura no período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Iniciado os
trabalhos pelo Sr. Antônio Carvalho que abre a sessão e de acordo com o artigo 5º do
Regimento Interno convida o Sr. Cristóvão Rodrigues de Carvalho para secretariar os
trabalhos. Em seguida convida os Vereadores eleitos para compor a mesa. Tendo os presentes
apresentado os Diplomas expedidos pela Justiça Eleitoral e as Declarações de Bens, foi
prestado o seguinte compromisso: “Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da
República, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica do Município, observar as leis,
promover o bem geral do povo e sustentar a integridade e autonomia do Município de
Carvalhópolis”. O Secretário convidado chama individualmente os vereadores eleitos para
firmar o compromisso dizendo: “Assim o prometo”. Firmado o compromisso pelos
Vereadores o Sr. Presidente declara empossados os Vereadores presentes. Prosseguindo o Sr.
Presidente suspende a sessão para a apresentação das chapas à Mesa Diretora da Câmara
Municipal. Retornando aos trabalhos o Sr. Cristóvão Rodrigues de Carvalho fez a leitura da
chapa 1 apresentada pelo Sr. Alexandre Rabelo de Carvalho tendo como Presidente:
Alexandre Rabelo de Carvalho; Vice-Presidente: Denil dos Reis Codignole e Secretário:
Luciano Teodoro de Souza e em seguida é apresentada a chapa 2 composta da seguinte forma:
Antônio Carvalho – Presidente, Adriane Rodrigues de Carvalho Caproni – Vice Presidente e
Aline Borges Carponi - Secretária: O Presidente anuncia que a votação é secreta e nominal.
Os Vereadores colocam na urna as cédulas que ao final são contadas por dois Vereadores para
apuração dos votos. Após a contagem a Chapa 2 é declarada eleita e empossada para cumprir
o exercício de 2017. A Mesa Diretora então assume seu posto. O Sr. Presidente da mesa
Diretora Antônio Carvalho convida o Prefeito eleito, Sr. José Antônio de Carvalho e o VicePrefeito eleito, Sr. Dionisio Caproni para tomar posse e prestar o compromisso: “Prometo
manter, defender e cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado e a Lei
Orgânica do Município, observar as leis, promover o bem geral do povo e sustentar a
integridade e autonomia do Município de Carvalhópolis”. Prestados os compromissos o
Prefeito e Vice-Prefeito firmam o compromisso dizendo: “Assim o prometo”. O Sr.
Presidente declara empossado no cargo de Prefeito Municipal de Carvalhópolis-MG o Sr.
José Antônio de Carvalho e no cargo de Vice-Prefeito Municipal de Carvalhópolis o Sr.
Dionísio Caproni para o mandato de 01 de janeiro de 2017 à 31 de dezembro de 2020. Os
Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito empossados nos seus respectivos cargos fizeram seus
pronunciamentos. Não havendo nada mais a ser tratado o Presidente encerra a sessão e
lavrada a ata que após lida e achada conforme, vai por todos assinada para configuração dos
fatos. Carvalhópolis, 01 de janeiro de 2017.
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