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DE 

 CÓRREGO DO BOM JESUS 
Legislatura 2017/2020 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA 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 fevereiro de 2018, reunidos no Plenário da Câmara 

Municipal de Córrego do Bom Jesus, foi feita a verificação dos presentes, ausente 

justificadamente o vereador Welliton, e havendo quórum mínimo legal, foi dada a 

abertura dos trabalhos da segunda reunião ordinária da segunda Sessão Legislativa, 

da Legislatura 2017-2020. O Presidente da Câmara, vereador Dorival Donizeti Duarte, 

fez a abertura com as palavras “sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos” e 

convidou a todos para um minuto de silêncio para que cada um pudesse fazer sua 

oração pessoal. Em seguida, foi solicitado ao Assessor Jurídico da casa que fizesse a 

leitura das seguintes atas: atas da vigésima reunião ordinária de 2017; primeira, 

segunda e terceira reunião extraordinária de 2018; e primeira reunião ordinária de 

2018. Após a leitura das atas, todas foram aprovadas. Após, o Assessor Jurídico da 

casa fez a leitura da correspondência recebida pela secretaria da casa. Em seguida, 

passaram-se as proposições do dia. Moção de Congratulação 01/2018, em virtude do 

2º aniversário de instalação do 3º pelotão do Corpo de Bombeiros em extrema. Moção 

aprovada por todos. Indicação 01/2018, de autoria do vereador Benedito Sergio. 

Indicação aprovada por todos. Indicação 02/2018, de autoria do vereador Antônio 

Honório Peres Filho. Indicação aprovada por todos. Indicação 03/2018, de autoria da 

vereadora Vanilda Aparecida Fonseca Galvão. Indicação aprovada por todos. 

Indicação 04/2018, de autoria do vereador Joao Gabriel Dias Ribeiro. Indicação 

aprovada por todos. Votação dos Decretos Legislativos de nº 01, 02 e 03, todos de 

2018. Decretos aprovados por todos. Leitura dos projetos de lei n.º 05, 06, 07 e 08, 

todos de 2018 e de autoria do executivo. Em seguida, o Presidente passou para os 

momentos finais, com a palavra livre aos vereadores. A vereadora Vanilda Aparecida 

Fonseca Galvão iniciou sua fala agradecendo a presença de todos, dizendo que estão 

na Câmara para votar tudo que for a favor e para o bem do Município, independente de 

quem seja a indicação. Afirmou que se comprometeram a fazer de 2018 um ano 
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pacífico o que restou claro na reunião, com a aprovação unânime de todas as 

proposições. O Presidente Dorival Donizete agradeceu a todos e fez a leitura do 

convite para o 8º Encontro Nacional de Vereadores, a realizar-se em Brasília-DF. Em 

nada mais havendo a se tratar, o Presidente convidou a todos para participarem da 

reunião solene, em virtude do dia da mulher, que acontecerá na quinta-feira, dia 08 de 

março, às 20h, declarando encerrada a sessão “sob a proteção de Deus”. Eu, Benedito 

Sérgio da Silva Bernardes, secretário, mandei digitar e assino, juntamente com os 

nobres vereadores desta Augusta Casa de Leis. 


