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CAMARA MUNICIPAL 
DE 

 CÓRREGO DO BOM JESUS 
Legislatura 2017/2020 

 
ATA DA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DO 

QUADRIÊNIO 2017/2020 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS 

Presidente – Dorival Donizeti Duarte 

Vice Presidente – Welliton Nazário 

Secretário – Benedito Sérgio da Silva Bernardes 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de julho de 2018, às 11 horas, reuniram-se os senhores 

vereadores. Iniciada a sessão, foi feita a verificação dos presentes e havendo quórum mínimo 

legal, estando ausente somente à vereadora Maria Aparecida, o senhor Presidente abriu os 

trabalhos “sob a proteção de Deus”, declarando aberta a nona sessão extraordinária. Em 

seguida, foi feita a discussão e a votação do projeto de lei n.º 22/2018. O projeto foi aprovado 

por todos. Ao final, foi aberta a palavra livre aos vereadores. O vereador Benedito Sergio 

desejou um bom dia a todos e agradeceu a presença de todos. A vereadora Vanilda desejou 

um bom dia a todos, também agradeceu a presença de todos e explicou o motivo de ter 

requerido as explicações. O vereador João Gabriel parabenizou e agradeceu a presença de 

todos cidadãos presentes, dizendo a importância da presença da população nas reuniões. O 

vereador Dario agradeceu a presença de todos, disse que a casa esta a disposição de todos 

para quaisquer esclarecimentos, e também explicou o motivo da sua ausência na reunião 

anterior e a necessidade de se requerer as informações do trecho a ser calçado. O vereador 

Weliton Nazário aduziu sobre a importância das redes sociais para esclarecer a população 

municipal, dizendo ser uma ferramenta de grande valia e que todos deveriam usar. O 

Presidente Dorival Donizete esclareceu sobre o calçamento da sua rua afirmando que lá não 

favorece somente ele, mas todos que lá moram, e que o pedido foi do Sr. Benedito Sergio. 

Afirmou que lá será pago e que sobre a votação que não teve na ultima sessão ia ser de graça 

para a população. Finalizou que o calçamento não chagara na sua. Em nada mais havendo a 

tratar, o Presidente Dorival Donizete agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a 

reunião “sob a proteção de Deus”, solicitando ao Secretário que se lavrasse a presente ata 

que, após lida e achada em conforme, vai assinada pelos demais pares. 


