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CAMARA MUNICIPAL 
DE 

 CÓRREGO DO BOM JESUS 
Legislatura 2017/2020 

 
ATA DA QUINTA 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 março de 2018, às 19 horas, reuniram-se os senhores 

Vereadores. Aberto os trabalhos, foi feita a verificação dos presentes, ausente apenas e 

justificadamente o Vereador Joao Gabriel Dias Ribeiro. Assim, havendo quórum mínimo legal, o 

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

Em seguida foi determinada a leitura da emenda ao projeto de lei n.º 06/2018. Após, colocada 

em discussão e em votação, a mesma foi aprovada por todos. Desta forma, colocou-se em 

discussão e votação o projeto de lei n.º 06/2018, com a emenda aprovada. O projeto de lei foi 

aprovado por todos. Ao final, foi aberta a palavra livre aos vereadores. O vereador Dario 

Ribeiro desejou uma boa noite a todos, afirmando que foi dado um passo importante para a 

cidade na noite de hoje. O vereador Benedito Sergio desejou uma boa noite e teceu criticas ao 

executivo porque afirma não ter dinheiro para dar aumento, mas cria secretarias, ficando difícil 

de entender. A vereadora Vanilda desejou boa sorte ao secretario de turismo e a secretaria em 

geral, para que seja uma alavanca no município, e aduziu que haverá uma reunião no outro 

dia, na parte da manha, convidando a todos, afirmando que o turismo e a base do crescimento. 

O Presidente Dorival Donizete parabenizou a todos, afirmando que a criação da secretaria foi 

importante e trará muitos benefícios e avanços para o município. Desta forma, nada mais 

havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a 

reunião “sob a proteção de Deus”, solicitando que se lavrasse a presente ata que, após lida e 

achada em conforme, vai assinada por todos os presentes. 


