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ATA DE INAUGURAÇÃO DA SESSÃO LEGISLATIVA ANUAL DA QUARTA 

SESSÃO LEGISLATIVA DO QUADRIÊNIO 2017/2020 

 

 

Presidente – Dario Ribeiro da Fonseca 

Vice Presidente – Antônio Honório Peres Filho 

Secretário – José do Carmo dos Santos 

 
 
Aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro de 2020, às 20h, 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 ausência justificada da vereadora Vanilda Aparecida Fonseca Galvão, o 

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

declarou aberta a sessão. Na Primeira Parte – Pequeno Expediente – o 

Presidente pediu um minuto de silêncio para que todos possam fazer uma 

oração pessoal. Na Primeira Parte da Reunião – Mensagem do Executivo, o 

senhor Presidente fez a leitura de alguns trechos da Lei Orgânica Municipal e do 

Regimento Interno da Câmara, onde diz que “No dia 15 de fevereiro a Câmara 

Municipal reuni-se-á às 9h, em sessão de cunho solene e festivo para a 

inauguração da Sessão Legislativa Anual”. Sabendo que a data do 15 de 

fevereiro cai no sábado, o Presidente ressaltou que a Lei Orgânica do Município, 

em seu Art. 16, § 1º, diz: “As reuniões marcadas para essas datas serão 

transferidas para o primeiro dia útil seguinte, quando recaírem em dia de 

sábado, domingo ou feriado”. Seguindo a Legislação Municipal, o Presidente 

continuou o Rito da Solenidade fez a leitura do Art. 9º, parágrafo 1º, do 

Regimento, que diz: “Na primeira parte da sessão o Prefeito Municipal 

apresentará mensagem do Poder Executivo aos representantes do povo com 

assento na Câmara”. Por esta razão, o Presidente convidou a Excelentíssima 

senhora Prefeita Municipal, ou algum representante para usar a palavra e 

proferir a mensagem, mas ninguém compareceu a solenidade. O Presidente 

ainda consultou os nobre pares para saber se a mensagem tinha sido enviada 

por algum deles, o que também não aconteceu. Já na Segunda Parte – 



 
 

Página 2 de 2 
 

Pronunciamento dos Vereadores, o Presidente, usando as prerrogativas 

regimentais, passou a palavra aos vereadores, por no máximo 05 minutos, para 

que eles fizessem o pronunciamento sobre o evento.  O vereador Dário foi o 

primeiro a fazer o uso da palavra e em suas falas destacou a ausência da 

Prefeita Eliana na solenidade e em seguida fez a leitura do seu discurso, 

dizendo que se sente honrado em estar à frente do Poder Legislativo Municipal e 

ao iniciar o último ano desta legislatura, se compromete a exercer a presidência 

desta Casa seguindo a legislação vigente e ter os princípios da administração 

pública como norteadores de todas as suas ações. Ele agradece a confiança dos 

colegas vereadores e tem a certeza que unidos cumprirá os papéis que, por lei, 

são de sua responsabilidade. O vereador disse que ele quer e deve ser a voz 

dos cidadãos correguenses, fiscalizando, auxiliando e cumprindo o papel de 

buscar junto ao Executivo, oferecer serviços públicos de qualidade à todos os 

munícipes, independente de divergências, principalmente neste ano que tem 

pleito eleitoral, finalizou. E por fim o vereador Benedito Sérgio desejou boa noite 

aos presentes, aos colegas vereadores, desejando a todos um ótimo ano de 

trabalho, que possam trabalhar em harmonia, visando sempre o bem estar da 

população correguense. Encerramento: E nada mais havendo a se tratar, o 

Presidente, “sob a proteção de Deus”, declarou encerrada a sessão. Eu, José do 

Carmo dos Santos, secretário, mandei digitar e assino, juntamente com os 

nobres vereadores desta Augusta Casa de Leis.  

José do Carmo dos Santos___________________________________________ 

Dario Ribeiro da Fonseca____________________________________________ 

Antônio Honório Peres Filho  _________________________________________ 

Benedito Sérgio da Silva Bernardes____________________________________ 

Dorival Donizeti Duarte______________________________________________ 

João Gabriel Dias Ribeiro____________________________________________ 

Luiz Gonzaga da Silva ______________________________________________ 

Maria Aparecida Venâncio Luiz _______________________________________ 

Vanilda Aparecida Fonseca Galvão  ___________________________________ 

 


