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1ª. SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR. 

Aos Vinte e Cinco (25) dias do mês de MARÇO do ano de Dois Mil e Treze (2013), às 19h45min, 
nesta  cidade de Monte Mor, na sede da Câmara Municipal, oficialmente transferida para LILLYS 
EVENTOS, desta cidade, deu-se início à 1ª Sessão Solene do 1º Ano Legislativo da 17ª Legislatura, 
de Outorga de Títulos Honorífico de Cidadão Montemorense e denominação da Galeria de Fotos 
dos Ex Presidentes desta Câmara Municipal como Vereador GERALDO BENINI, conduzida pelo 
então  Presidente  Senhor  MARCOS  ANTONIO GIATI,  com a  presença  dos  Vereadores,  Vice 
Prefeito  ROGÉRIO  MALUF,  Excelentíssimo  Prefeito  THIAGO  GIATI  ASSIS  e  demais 
autoridades, declarou aberta a Sessão Solene e assim, convidou a todos para que em pé, ouvissem o 
Hino da cidade de Monte Mor e o Hino Nacional; portanto, dando continuidade aos trabalhos, na 
fala do Senhor Presidente, o mesmo coloca que é de conhecimento de todos, que ontem 24 de 
Março nosso Município comemorou 142 anos de emancipação política administrativa, em 1871 a 
Vila de Monte Mor recebeu da Assembleia Legislativa o foro do Município, porém, desde o seu 
surgimento,  nossa  Monte  Mor  sempre  foi  marcada  pelo  solo  fértil,  a  água  em  abundância, 
característica marcante de nossa terra, um porto seguro ao povo que aqui habita, amparo divino, em 
virtude da prosperidade de nossa gente, Monte Mor simboliza amizade e justiça, as portas abertas 
que  se  fazem  presentes,  inclusive  no  nosso  brasão,  significa  o  espírito  hospitaleiro  dos 
montemorenses, que recebe a todos fraternalmente, e é com este espírito fraternal, que chegamos ao 
momento  principal  desta  solenidade,  atribui  homenagens  às  pessoas  ilustres  que  marcaram  e 
marcam a história de nossa terra, a Câmara Municipal aprovou e promulgou o Decreto Legislativo 
001/2013,  que  concede  honrarias  e  especifica,  através  deste  Decreto  fica  concedido  o  título 
honorífico  de  Cidadão  Montemorense  ao  Padre  JOSÉ  EUGÊNIO  FÁVERO,  pela  postura, 
dedicação,  brilho,  compromisso  com  a  cidade  de  Monte  Mor,  cuja  qualidade  é  esmerar  em 
benefício de todos, com carinho, dignidade e seriedade; Por favor Padre Eugênio, eu o convido para 
receber das mãos do autor deste Decreto o Vereador WALTON ASSIS PEREIRA, a placa que 
representa nossa consideração de amor para com o Senhor. Após a entrega da placa e a fala do 
Padre  JOSÉ EUGÊNIO FÁVERO,  o  qual  cumprimenta  a  todas  as  autoridades  presentes  com 
grande  expressão  de  alegria  pela  homenagem  concedida;  o  Senhor  Presidente  MARCOS 
ANTONIO GIATI,  dando sequência  as  homenagens  desta  noite,  esclarece  que  fez  questão  de 
incluir  nesta sessão solene,  uma homenagem a família Benini,  o Decreto Legislativo 002/2013, 
“Denomina  a  Galeria  de  Fotos  dos  Ex  Presidentes  desta  Câmara  Municipal  como  Vereador 
GERALDO BENINI”, como é sabido Benini foi um homem público, que arduamente trabalhou 
para a  população de Monte Mor,  dentre  muitos  adjetivos,  foi  marcado pelo respeito  com que 
conduziu  por  várias  vezes  o  recinto  parlamentar,  enfim,  justa  a  denominação  que  passou  a 
identificar  a  Galeria  de  Fotos,  ressalto  nesta  ocasião,  que  a  mesma  deverá  ser  mantida  ad  – 
perpétum, como Patrimônio Histórico do Parlamento Municipal, convido neste instante o Vereador 
VANDERLEI SOARES, autor do Decreto 002/2013, para entregar a Senhora EDNA PONTIM 
BENINI, viúva do saudoso Vereador GERALDO BENINI, uma placa que simboliza denominação 
a  Galeria;  logo  após,  passa  a  palavra  aos  Vereadores,  Vice  Prefeito  ROGÉRIO  MALUF,  o 
Excelentíssimo  Prefeito  Senhor  THIAGO  GIATI  ASSIS  e  demais  autoridades;  a  seguir,  para 



finalizar  esta  sessão  solene,  o  Senhor  Presidente  pede  uma  calorosa  salva  de  palmas  para 
aniversariante Monte Mor, agradecendo as bençãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de 
Monte Mor encerra os trabalhos desta sessão solene, mais uma vez, obrigado a todos; e assim, o 
Senhor Presidente declarou encerrado a presente sessão solene. Não havendo mais que deliberar o 
Senhor Presidente deu-se por encerrada a presente Sessão Solene, do ano de 2013, as 12h09minh. 
Eu,  ALAN  DE SOUZA KANASHIRO,  Primeiro  Secretário,  lavrei  a  presente  Ata  que  lida  e 
aprovada,  será assinada pelo Presidente  e Secretários desta Egrégia  Casa de Leis  e Vereadores 
presentes.
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