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CAMARA MUNICIPAL 
DE 

 CÓRREGO DO BOM JESUS 
Legislatura 2017/2020 

 
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA 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 03 (três) dias do mês de outubro de 2018, às 19 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Córrego do Bom 

Jesus (MG), reuniram-se os senhores vereadores. Iniciada a sessão, o senhor Presidente abriu os trabalhos com as 

seguintes palavras: “sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos”, convidando a todos para fazer um minuto 

de silêncio para que cada um possa fazer a sua oração pessoal. Em seguida, solicitou ao Sr. Secretário da mesa 

que fizesse a verificação dos presentes, com a chamada nominal, estando presentes o seguintes vereadores: 

Antônio Honório Peres Filho, Benedito Sérgio da Silva Bernardes, Dário Ribeiro da Fonseca, Dorival Donizeti 

Duarte, José do Carmo dos Santos, Maria Aparecida Venâncio Luiz e Vanilda Aparecida Fonseca Galvão. Havendo 

quórum mínimo legal, estando ausente somente os vereadores Welliton Aparecido Nazário e João Gabriel Dias 

Ribeiro, o Sr. Presidente declarou aberto os trabalhos da décima primeira sessão extraordinária. Após, o Sr. 

Presidente indagou o ex-Prefeito Municipal, Sr. José Rodrigues da Silva, se o mesmo desejava fazer o uso da 

Tribuna para realizar a sua defesa oral em Plenário, sendo por ele respondido que não desejava. Logo em seguida, 

foi feita a leitura, discussão e a votação do Projeto de Resolução n.º 03/2018, que dispõe sobre o “julgamento das 

contas da administração financeira do Município de Córrego do Bom Jesus (MG), referente ao exercício de 2013, e 

dá outras providências”. O Projeto de Resolução foi aprovado por 06 (seis) votos. Ao final, foi aberta a palavra livre 

aos Senhores vereadores, não havendo nenhum inscrito para o uso. Em nada mais havendo a tratar, o Presidente 

Dorival Donizete agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão “sob a proteção de Deus”, 

desejando uma boa noite, solicitando ao Secretário que se lavrasse a presente ata que, após lida e achada em 

conforme, vai assinada pelos demais pares. 


