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ATA DA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA DO QUADRIÊNIO 2017/2020 

 

 

Presidente – Dario Ribeiro da Fonseca 

Vice Presidente – Antônio Honório Peres Filho 

Secretário – José do Carmo dos Santos 

 
 
Aos 05 (cinco) dias do mês de agosto de 2020, às 17h, reuniram-se os 

vereadores da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus (MG). Aberto os 

trabalhos, foi feita a verificação dos presentes e, havendo quórum mínimo legal, 

o senhor Presidente abriu os trabalhos dizendo “sob a proteção de Deus”, e 

declarou aberta a sessão. Na Primeira Parte – Pequeno Expediente – o 

Presidente pediu um minuto de silêncio para que todos façam uma oração 

pessoal. Em seguida determinou que o assessor legislativo fizesse a leitura da 

Ata da reunião anterior, sendo a 7ª Extraordinária, que aconteceu no dia 30 de 

julho de 2020, que após a leitura foi aprovada pelos vereadores. Já no Grande 

Expediente – Deliberação das Proposições, a assessora jurídica fez a leitura 

dos pareceres da Comissão referente aos projetos da pauta, a saber: votação e 

leitura do parecer da comissão do Projeto de Lei 025/2020 que “Autoriza o 

Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente e 

dá outras providências”, no valor total de R$ 150.000,00, sendo aprovado por 

unanimidade. Votação e leitura do parecer da comissão do Projeto de Lei 

026/2020 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar 

ao Orçamento vigente e dá outras providências”, no valor total de R$ 

100.000,00, aprovado por unanimidade. Votação e leitura do parecer da 

comissão do Projeto de Lei 027/2020 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir 

Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente e dá outras providências”, 

no valor total de R$ 300.000,00, aprovado por unanimidade. Votação e leitura do 

parecer da comissão do Projeto de Lei 028/2020 que “Autoriza o Poder 

Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente e dá 

outras providências”, no valor total de R$ 45.000,00, aprovado por unanimidade. 
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Já na Terceira Parte - Considerações Finais, o Presidente passou a Palavra 

Livre aos Vereadores. A vereadora Vanilda fez menção ao dia do padroeiro da 

cidade, comemorado todo dia 06 de agosto e pediu uma benção especial a 

todos os devotos. O vereador Sérgio convidou a todos para a carreata em 

homenagem ao Bom Jesus que acontecerá na quinta-feira, às 16h. E por fim o 

vereador Dario agradeceu a presença dos vereadores nesta sessão 

extraordinária, mostrando o compromisso que todos têm com a Casa. 

Encerramento: E nada mais havendo a se tratar, o Presidente, “sob a proteção 

de Deus”, declarou encerrada a sessão. Eu, José do Carmo dos Santos, 

secretário, mandei digitar e assino, juntamente com os nobres vereadores desta 

Augusta Casa de Leis.  

 
 
José do Carmo dos Santos___________________________________________ 

Dario Ribeiro da Fonseca____________________________________________ 

Antônio Honório Peres Filho  _________________________________________ 

Benedito Sérgio da Silva Bernardes____________________________________ 

Dorival Donizeti Duarte______________________________________________ 

João Gabriel Dias Ribeiro____________________________________________ 

Luiz Gonzaga da Silva ______________________________________________ 

Maria Aparecida Venâncio Luiz _______________________________________ 

Vanilda Aparecida Fonseca Galvão  ___________________________________ 

 
 


