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ATA DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA – BIÊNIO 2019/2020 

CÂMARA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS 

 

 

Aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2019, às 20 horas, reuniram-se 

os vereadores da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus (MG), em 

sessão solene, da qual tomou posse a nova Mesa Diretora desta Casa 

Legislativa para o Biênio 2019/2020, com a seguinte formação: Presidente 

– Vanilda Aparecida Fonseca Galvão (CPF 549.537.156-91 RG MG-

3.646.180 SSP/MG), Vice-Presidente – Dario Ribeiro da Fonseca (CPF 

060.745.986-73 RG MG-11.283.810 SSP/MG) e Secretário – Antônio 

Honório Peres Filho (CPF 038.594.816-65 RG M-8.607.201 SSP/MG). A 

chapa foi eleita na 19ª Reunião Ordinária realizada no dia 05 de dezembro 

de 2018, sendo eleita por 08 votos. A presidente também colocou em 

discussão a Indicação do Vereador Benedito Sérgio da Silva Bernardes 

(CPF 026.256.616-82 RG 34.613.559-X SSP/SP) para ocupar o cargo de 

Tesoureiro, sendo aprovado. Na oportunidade a senhora presidente pediu 

que se fizesse a leitura das atas da 18ª, 19ª e 20ª reuniões ordinárias e a 

13ª extraordinária de 2018, para apreciação e votação do plenário, tendo 

sido aprovadas. O vereador Dorival pediu apenas a correção da data da 

20ª reunião ordinária, pois onde se lê “aos 10 dias”, o correto é “aos 11 

dias”. O vereador Weliton pediu o desarquivamento do projeto de lei 42 de 

2018 e o vereador Benedito Sérgio pediu o desarquivamento do projeto 38 

de 2018. Não havendo manifestação ou discurso dos vereadores e nada 

mais havendo a se tratar, a Presidente declarou encerrada a sessão “sob 

a proteção de Deus”. Eu, Antônio Honório Peres Filho, secretário, mandei 

digitar e assino, juntamente com os nobres vereadores desta Augusta 

Casa de Leis. 
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