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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DO QUADRIÊNIO 2017/2020 

 
 

Posse do Vereador Suplente Luiz Gonzaga da Silva 

 
 

Presidente – Vanilda Aparecida Fonseca Galvão 

Vice Presidente – Dario Ribeiro da Fonseca 

Secretário – Antônio Honório Peres Filho 

 
 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2019, às 20h 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, 

a senhora Presidente abriu os trabalhos dizendo “sob a proteção de Deus”, e 

declarou aberta a sessão. De início, a Presidente pediu um minuto de silêncio 

para que todos possam fazer uma oração pessoal. Em seguida, deu início a 

cerimônia de posse ao vereador suplente Luiz Gonzaga da Silva, que assume a 

vaga do vereador Welliton Aparecido Nazario. O vereador empossado foi 

convidado a ocupar a Tribuna para proferir o juramento, que foi lido pela 

Presidente. Após a leitura, o senhor Luiz Gonzaga da Silva prestou seu 

compromisso dizendo “assim eu prometo”. Neste instante o vereador foi 

considerado empossado pela Presidente da Câmara que o convidou para ocupar 

seu lugar no plenário, sendo determinada pela presidência que se lavrasse Ata 

resumida da posse que, após assinatura dos senhores vereadores, deverá 

constar no Livro de Posse desta E. Casa de Leis. Logo após a senhora 

Presidente deu sequencia aos trabalhos iniciando a Ordem do Dia da 10ª 

Reunião Ordinária da Terceira Sessão Legislativa do Quadriênio 27/2020. E por 

fim, nada mais havendo a se tratar, a Presidente 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.  
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Antônio Honório Peres Filho  _________________________________________ 

Vanilda Aparecida Fonseca Galvão  ___________________________________ 

Dario Ribeiro da Fonseca____________________________________________ 

 

Dorival Donizeti Duarte______________________________________________ 

José do Carmo dos Santos___________________________________________ 

Luiz Gonzaga da Silva_______________________________________________ 

  

Benedito Sérgio da Silva Bernardes____________________________________ 

Maria Aparecida Venâncio Luiz _______________________________________ 

João Gabriel Dias Ribeiro____________________________________________ 


