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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DO QUADRIÊNIO 2017/2020 

 

Presidente – Vanilda Aparecida Fonseca Galvão 
Vice Presidente – Dario Ribeiro da Fonseca 
Secretário – Antônio Honório Peres Filho 
 
 
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de 2019, às 21h, 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, a senhora Presidente abriu 

os trabalhos “sob a proteção de Deus”, declarando aberta a sessão. A reunião teve 

como pauta a votação do Projeto de Lei N. 23/2019 que “Autoriza o Poder Executivo a 

abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente e dá outras providências”. A 

presidente colocou o projeto em votação, após discussão a proposição foi aprovada por 

unanimidade. A presidente também colocou para votação, em segundo turno, do 

Projeto de Emenda a Lei Orgânica 01/2019 que “Dá nova redação ao §2º do artigo 37 

da Lei Orgânica do Município de Córrego do Bom Jesus”, que após ouvido o plenário, 

foi aprovado em unanimidade. Ao final, nas considerações finais, foi aberta a palavra 

livre aos Edis, mas não houve manifestação, com isso a senhora presidente encerrou a 

reunião. Nada mais havendo a se tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e 

declarou encerrada a sessão “sob a proteção de Deus”. Eu, Antônio Honório Peres 

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

Augusta Casa de Leis.  

 

Antônio Honório Peres Filho  _________________________________________ 

Vanilda Aparecida Fonseca Galvão  ___________________________________ 

Dario Ribeiro da Fonseca____________________________________________ 

Welliton Aparecido Nazário___________________________________________ 

José do Carmo dos Santos___________________________________________ 

Dorival Donizeti Duarte______________________________________________ 

Benedito Sérgio da Silva Bernardes____________________________________ 

Maria Aparecida Venâncio Luiz _______________________________________ 

João Gabriel Dias Ribeiro____________________________________________ 
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