
Eleição da mesa diretora da Câmara de Brumado acontece na 
Sessão Ordinária desta sexta-feira, 14 
Conforme dita o Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Brumado e 
considerando a Portaria nº 64/2018, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018, que “Dispõe 
sobre as eleições da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brumado para o 
biênio 2019/2020, e dá outras providências”, a eleição da Mesa Diretora será 
realizada na sessão ordinária desta sexta-feira, dia 14 de dezembro do corrente 
ano, às 8h00, considerando os eleitos automaticamente empossados a partir de 
1º de janeiro de 2019. 
 

 

 
 
 
PORTARIA N.º 64/2018, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

Dispõe sobre as eleições da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brumado 
para o biênio 2019/2020, e dá outras providências. 
 

 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO, por intermédio do 
seu Presidente, Ver. Leonardo Quinteiro Vasconcelos, no uso de suas atribuições 
legais e 

 

CONSIDERANDO a proximidade das eleições da Mesa Diretora do Poder Legislativo 
Municipal para o segundo biênio da legislatura atual, bem como a necessidade de 
conferir organização, transparência e legalidade a todo o pleito eleitoral, conforme 
dispõe a Portaria 050/2018 publicada no Diário Oficial do dia 05/10/2018,  

 

CONSIDERANDO, ainda, que o Regimento Interno da Câmara Municipal de Brumado, 
nos termos do art. 13º é o ordenamento norteador de todo o pleito eleitoral da Mesa 
Diretora do Poder Legislativo, sendo certo, que deverá prevalecer a hierarquia das 
normas diante de qualquer divergência ou contradição porventura existentes entre o 
citado instrumento legal,   

 

CONSIDERANDO, conforme certidão expedida pela secretária da Câmara considera-
se a data limite conforme os termos regimentais, inscrita apenas uma chapa apta a 
concorrer às eleições da mesa diretora do poder Legislativo do Município de Brumado 
para o Biênio 2019/2020, 

 

CONSIDERANDO, portanto como única chapa inscrita e composta pelos vereadores 
LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS – candidato a Presidente; JOSÉ CARLOS 



MARQUES PESSOA – candidato a Vice-presidente; ILKA NÁDIA SOUZA VILASBOAS 
ABREU – candidata a 1º Secretária e EDILSA MARIA TEIXEIRA DE ESPIRITO 
SANTO – candidata a 2º Secretaria, protocolada na secretaria desta Casa Legislativa 
no dia 29.10.2018, sob o protocolo n.º 728/2018, 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Estabelecer que a eleição da Mesa Diretora realizar-se-á obrigatoriamente na 
sessão ordinária imediatamente anterior à última sessão do ano anterior a posse, dia 
14 de dezembro do corrente ano, considerando os eleitos automaticamente 
empossados a partir de 1º de janeiro de 2019. 

 

Art. 2º - A Mesa Diretora da Câmara compõe-se dos cargos de Presidente, Vice-
Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário. 

 

Art. 3º - Os interessados em concorrer às eleições da Mesa Diretora do Legislativo 
são os mencionados que registraram tempestivamente a chapa. 

 

Art. 4º - Será considerada eleita a chapa que obtiver a maioria absoluta dos votos. 

 

Art. 5º - A presente Portaria regulamentará as eleições da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Brumado, para o biênio 2019/2020. 

 

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor após sua publicação, revogada as disposições 
em contrário. 

 

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado 
da Bahia, em 07 de dezembro de 2018 às 14:00h. 

 

 

 

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS 

Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 

 



 

DR. JORGE LUIZ PARISH MALAQUIAS FILHO 

Assessor Jurídico OAB/BA 49375 

PORTARIA nº.056/2018 

 
. 
 

  


	Conforme dita o Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Brumado e considerando a Portaria nº 64/2018, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018, que “Dispõe sobre as eleições da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brumado para o biênio 2019/2020, e dá outras pr...
	PORTARIA N.º 64/2018, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018.

