ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO
SAPUCAÍ REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2015

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, na Sala de
Sessões da Câmara Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, Estado
de São Paulo, realizou-se a Sessão Solene de Posse. Presentes os Vereadores: Paulo
Cândido Ribeiro (Presidente), Jizelda Rangel Alves dos Santos (Vice-Presidente),
Juceneia Aparecida Pereira Fernandes (1ª Secretária), Mateus José da Silva (2º
Secretário), Altino de Paula Salgado, Jair Matias de Oliveira, Ricardo Martins de
Azevedo, Ronaldo Adriano da Cruz e José Donati Nunes. Às dezoito horas e trinta
minutos o Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro cumprimentou todos os
presentes e, dando início aos trabalhos, soou a campainha e proferiu: “Pela
intercessão de São Bento e sob a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão Solene de
Posse”. Proferiu que após a sessão de julgamento do prefeito municipal, senhor
Ildefonso Mendes Neto foi expedido projeto de Decreto Legislativo n° 04/2015 que
submetido à apreciação do plenário foi aprovado por oito votos a favor e um voto
contrário dos vereadores sendo de imediato expedido o Decreto Legislativo n°
98/2015 que Dispõe sobre a cassação do mandato eletivo do prefeito do município da
Estância Climática de São Bento do Sapucaí, o qual foi publicado na mesma sessão.
Salientou que após cumpridas as formalidades regimentais estava presente o senhor
Ronaldo Rivelino Venâncio, atual Vice-Prefeito municipal, e o convocou a prestar
compromisso e tomar posse como Prefeito da Estância Climática de São Bento do
Sapucaí, Estado de São Paulo. Pediu ao senhor Ronaldo Rivelino Venâncio que em pé e
em voz alta prestasse o seguinte compromisso: “Prometo manter, defender e cumprir
a lei orgânica do município, observar as leis da União, do Estado e do município,
promover o bem geral dos munícipes, exercer o cargo sob a inspiração da democracia,
da legitimidade e da legalidade.” Após o senhor Ronaldo Rivelino Venâncio ter
prestado o compromisso o Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro pediu-lhe que
apunhasse assinatura no termo de posse. O Presidente, Vereador Paulo Cândido
Ribeiro declarou empossado o senhor Ronaldo Rivelino Venâncio para o exercício do
cargo de Prefeito Municipal de São Bento do Sapucaí até o término deste mandato. Em
seguida a Vereadora Juceneia Aparecida Pereira Fernandes, Primeira Secretária, fez a
leitura do Termo de Posse do Vice-Prefeito Municipal no cargo de Prefeito de São
Bento do Sapucaí – SP por motivo de cassação do mandato do Prefeito Ildefonso
Mendes Neto. O Vereador Ricardo Martins de Azevedo pediu, por questão de ordem,
naquele momento de posse o vice para o cargo de prefeito gostaria que o Presidente
encaminhasse um ofício para a Polícia Militar para colocar policiamento no Paço
Municipal para que não pudesse sair documentos e computadores daquele local para
assegurar o futuro prefeito de São Bento do Sapucaí. Na sequência o Presidente,
Vereador Paulo Cândido Ribeiro concedeu a palavra ao Prefeito Municipal, Ronaldo
Rivelino Venâncio, que após cumprimentar os vereadores em nome do Presidente,
Vereador Paulo Cândido Ribeiro, era uma situação que não gostaria de estar sendo
prefeito numa situação dessas, mas assumiria, foi eleito vice-prefeito com o apoio da
população, as pessoas confiaram e votaram nele, foi eleito pela maioria, não fugiria de
seu compromisso e podiam ter certeza que no tempo em que estivesse lá, nos dias,
meses, não sabia quanto tempo que faltava o mandato procuraria honrar a confiança
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de todo mundo e procurar fazer uma boa administração e dar continuidade às coisas
boas e as que não estivessem funcionando procurar corrigir para poder melhorar e os
vereadores no que precisassem dele podiam contar com ele porque sempre estaria
junto do lado da Câmara, podiam ter certeza disso porque era uma pessoa que gostava
do diálogo, gostava da conversa, gostava de ouvir, não só ouvir os políticos como ouvir
toda a população para chegar num bem comum. Agradeceu a todos e estavam juntos,
se Deus quisesse. Seguiu uma salva de palmas. Não havendo mais nada a tratar o
Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro encerrou a sessão proferindo: “Com as
bênçãos de Deus, declaro encerrada a Sessão Solene de Posse”. Pediu aos vereadores
para permanecerem em seus lugares para assinarem o livro de posse do prefeito
Ronaldo Rivelino Venâncio. Determinou à secretária para lavrar a presente ata, a qual,
após lida e aprovada pelo Plenário, vai assinada pela Mesa Diretora.
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