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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA DO QUADRIÊNIO 2017/2020 

 

Presidente – Vanilda Aparecida Fonseca Galvão 
Vice Presidente – Dario Ribeiro da Fonseca 
Secretário – Antônio Honório Peres Filho 
 
 
Aos 08 (oito) dias do mês de janeiro de 2020, às 20 horas, reuniram-se os vereadores 

da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus (MG). Aberto os trabalhos, foi feita a 

verificação dos presentes e, havendo quórum mínimo legal, com a ausência dos 

vereadores João Gabriel Dias Ribeiro e Benedito Sergio da Silva Bernardes a senhora 

Presidente abriu os trabalhos “sob a proteção de Deus”, declarando aberta a sessão. 

Não havendo leitura de ata e correspondência, seguiu para a Ordem do Dia. Foi feita a 

leitura do parecer sobre as contas do Poder Executivo do exercício financeiro de 2016. 

Colocado em votação, o parecer foi aprovado por todos os vereadores presentes. Em 

seguida, foi feita a apresentação e leitura do Projeto de Resolução Nº 01 de 2020, que 

trata da aprovação das contas do exercício financeiro de 2016. A presidente 

encaminhou o projeto para apreciação da comissão responsável. Na sequência da 

reunião, a presidente realizou a leitura de sua carta de renúncia ao cargo de presidente 

da Câmara.  Em sua carta de renúncia, ela justifica como sendo “de caráter particular 

sendo essa decisão irrevogável e irretratável”. Vanilda ressalta “acredito que no período 

de efetivo exercício no cargo, pude conduzir a Câmara na forma proposta quando eleita, 

com independência, votando todos os projetos propostos e trazendo a debate também 

as pautas da sociedade e a pauta dos seus representantes. Agradeço a todos os meus 

pares nesta casa, pelo apoio recebido nesse período, e que nossas diferenças fiquem 

apenas no campo da ideologia política. Agradeço a Deus pela oportunidade de presidir 

a Câmara de Vereadores de minha Cidade. Nos termos do artigo 21 do Regimento 

Interno, peço a leitura deste expediente em plenário, passando, após este ato, a ocupar 

meu lugar como vereadora fora da mesa administrativa”, finaliza. Com base no Art. 23, 

do Regimento Interno da Câmara Municipal, conforme o parágrafo primeiro, “vaga a 

presidência, assumirá a função em definitivo o vice-presidente”. Diante do exposto, a 

presidente Vanilda Aparecida Fonseca Galvão passou o cargo ao vice-presidente, Dario 

Ribeiro da Fonseca, que assume os trabalhos desta Casa. Vanilda aproveitou a 

oportunidade para desejar ao novo presidente uma ótima gestão, e que este trabalhe 

em benefício de toda nossa comunidade. Em suas primeiras palavras como novo 
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presidente, o vereador Dario desejou boa noite aos presentes, disse que a vereadora 

Vanilda sai da presidência com o dever cumprido, que no ano de 2019 ela desenvolveu 

um ótimo trabalho. O presidente disse que espera fazer um trabalho correto e com 

imparcialidade. Na sequencia a reunião, Dario disse que será marcado uma nova 

reunião extraordinária para fazer a eleição do novo vice-presidente da Mesa Diretora. 

Dario colocou o cargo a disposição de todos os vereadores que desejassem se 

candidatar a vaga. Já na Terceira Parte - Considerações Finais, a Presidente passou 

a Palavra Livre aos Vereadores. A primeira a fazer o uso da palavra foi a vereadora 

Vanilda que desejou sorte para nova Mesa Diretora e agradeceu aos vereadores e aos 

funcionários desta casa pelo trabalho prestado. Disse que continua como vereadora 

defendendo seus princípios, suas ideias e defendendo o povo de Córrego do Bom 

Jesus. O vereador Dorival felicitou o novo presidente e parabenizou a vereadora 

Vanilda pelo comando desta Casa durante o ano de 2019. O vereador José do Carmo 

também parabenizou a vereadora Vanilda pelo trabalho prestado e desejou um bom 

ano de trabalho para o novo presidente. O vereador Luiz Gonzaga desejou boa sorte ao 

novo presidente e parabenizou os trabalhos da vereadora Vanilda. O vereador Antônio 

Honório também felicitou o vereador Dario pelo cargo de Presidente e agradeceu a 

vereadora Vanilda pelos trabalhos desenvolvidos na Câmara no último ano. Por fim o 

presidente Dario destacou os trabalhos desenvolvidos durante o ano de 2019 e espera 

conduzir os trabalhos de forma imparcial e da melhor maneira possível. Antes do 

encerramento oficial, o atual secretário vereador Antônio Honório demonstrou o 

interesse em se candidatar ao cargo de vice-presidente, renunciando o de atual 

Secretário. O assessor jurídico explicou aos presentes sobre o rito a ser seguido, e 

destacou a soberania do Plenário. O vereador Antônio Honório disse “Neste momento 

eu renuncio ao cargo de secretário da Mesa Diretora”. O Plenário, por unanimidade,  

acolheu a renuncia do secretário,  e declararam estar de acordo com a eleição dos dois 

novos cargos vagos na Mesa. O presidente ressaltou que na próxima reunião 

extraordinária haverá a eleição para os cargos de vice-presidente e de secretário da 

Mesa Diretora para o ano de 2020. Nada mais havendo a se tratar, agradeceu a 

presença de todos e 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.  

 
Antônio Honório Peres Filho  _________________________________________ 

Benedito Sérgio da Silva Bernardes____________________________________ 

Dario Ribeiro da Fonseca____________________________________________ 
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Dorival Donizeti Duarte______________________________________________ 

João Gabriel Dias Ribeiro____________________________________________ 

José do Carmo dos Santos___________________________________________ 

Luiz Gonzaga da Silva ______________________________________________ 

Maria Aparecida Venâncio Luiz _______________________________________ 

Vanilda Aparecida Fonseca Galvão  ___________________________________ 

 


