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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA 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 12 (doze) dias do mês de setembro de 2018, às 20 horas, reunidos no Plenário da Câmara 

Municipal de Córrego do Bom Jesus, foi feita a verificação dos presentes e havendo quórum mínimo 

legal, com a presença de todos os vereadores, foi dada a abertura dos trabalhos da décima terceira 

reunião ordinária da segunda Sessão Legislativa, da Legislatura 2017-2020. O Presidente da 

Câmara, vereador Dorival Donizeti Duarte, fez a abertura da sessão desejando uma boa noite a 

todos e com as palavras “sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos”, convidando para um 

minuto de silêncio a fim de que cada um pudesse fazer sua oração pessoal. Após foi feita a leitura 

das correspondências recebidas pela secretaria da casa. Depois, procedeu-se a leitura da ata da 9ª 

reunião extraordinária. Após discussão e votação a ata foi aprovada por 7 votos, ante a ausência da 

vereadora Maria Aparecida na referida reunião. Em seguida, foi feita a leitura da ata da 12ª reunião 

ordinária. Durante a discussão, o vereador Wellinton Nazario impugnou a ata com fundamento no 

artigo 128 do Regimento Interno da Casa. O Presidente suspendeu a sessão por três minutos. Após 

a discussão da ata, a mesma foi aprovada por 5 votos favoráveis e 3 contras. Em seguida, passou-

se as proposições do dia, com a leitura, discussão e votação do Requerimento n.º 07/2018. 

Requerimento aprovado por 7 votos a favor e 1 voto contra. Leitura do Requerimento n.º 08/2018. 

Requerimento aprovado por 06 votos a favor e 2 contras. Leitura do Requerimento n.º 09/2018. 

Requerimento aprovado por 06 votos a favor e 2 contras. Leitura do Requerimento n.º 10/2018. 

Requerimento aprovado por todos. Em seguida passou-se a leitura dos Projetos de Lei do 

Executivo de n.º 26/2018, o qual altera o Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, e o 27/2018, que e a Lei Orçamentaria de 2019. Após, passou-se a leitura, 

discussão e votação dos Projetos de Lei do Executivo de números 28, 29 e 30, todos de 2018, 

sendo que todos tratam de autorização de abertura de credito adicional suplementar ao orçamento 

vigente. Os três Projetos foram aprovados a unanimidade. No uso da Tribuna Livre, estava inscrito 

o Sr. Luciano Ferreira da Cunha. O vereador Dario impugnou o uso da Tribuna pelo inscrito, em 

razão do cumprimento do Regimento Interno, eis que não inscrito anteriormente. O Presidente 

acolheu a impugnação e não deferiu o uso da Tribuna. Após, devidamente inscrito no uso da 

Tribuna, passou-se a palavra ao Sr. Rogerio Antônio da Rosa pelo prazo regimental. Durante o uso 

da Tribuna o Sr. Rogerio criticou o fato da Câmara Municipal ter rejeitado o Projeto de Lei 20/2018 

do Executivo que poderia aumentar os recursos da secretaria de Turismo e via de consequência a 

arrecadação do Município. Criticou a politicagem que esta ocorrendo no Município. Afirmou que os 

vereadores se reúnem na Câmara e tem gente falsa no meio. Que os vereadores que estão sendo 
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mencionados para ser Vice- Prefeito, Presidente da Câmara terão uma surpresa, pois existem 

áudios gravando essas conversas, um falando que o outro e bode expiatório, copo descartável, e 

pediu para parar com isso, pois e feio. Após, também inscrito no uso da Tribuna livre, passou-se a 

palavra ao Sr. Benedito Sérgio pelo prazo regimental. O vereador rebateu as criticas realizada pelo 

Secretario de Turismo. Afirmou que votou favorável ao Projeto Circense do Executivo. Teceu 

criticas a verbas que foram rejeitadas pelo Executivo Municipal. Afirmou que nunca votou nada 

contra o Município. Após o vereador Welliton pediu o uso da palavra tendo em vista que o seu nome 

foi diretamente mencionado pelo orador da Tribuna, o que foi deferido. Por fim, o Presidente passou 

para os momentos finais, com a palavra livre dos vereadores. O vereador Joao Gabriel comentou 

sobre o Requerimento que pede informações sobre o saldo bancário existente na conta do 

Município no dia 31 de dezembro 2016. Pediu que a Prefeita enviasse informações sobre todas as 

despesas relacionadas ao funcionalismo que estavam vencidos e foram pagos nesta gestão, bem 

como todas as outras despesas da gestão passada que foram pagas pela atual. A vereadora 

Vanilda desejou boa noite a todos, agradeceu a presença, esclareceu que a resposta do Executivo 

mediante oficio foram vagas e que espera que as providencias pedidas no Requerimento e 

Indicação sejam cumpridas. Rebateu a fala do Secretario de Turismo, bem como a atitude de 

denegrir a imagem da Câmara através de redes sociais. Afirmou que caso se comprove mediante 

legislação Estadual que o Município de fato esta perdendo dinheiro ela mesma reapresentara o 

Projeto. O vereador Benedito Sergio criticou o fato de somente se falar da Administração passada, 

pedindo que cuidassem da atual administração. Encerrou desejando uma boa noite. O vereador 

Welliton Nazário desejou uma boa noite a todos, ressaltou o festival que acontecerá no Município. 

Endossou as palavras da vereadora Vanilda no tocante a imagem da Câmara ser denegrida. Aduziu 

que o Projeto do Executivo não pode ser reapresentado por ela, por ser competência do Executivo. 

No tocante ao Requerimento do vereador Dario fez, sobre as verbas, afirmou ser favorável, por 

esclarecer quaisquer duvidas. Por fim, pediu a população que não se deixassem enganar por 

jantares agora durante a eleição. O vereador Dario Ribeiro desejou boa noite a todos. Teceu criticas 

a fala do Secretario Rogerio no uso da Tribuna Livre, afirmando que o mesmo se contradiz e mentiu 

para a população. Afirmou que no tocante a fala do vereador Joao Gabriel o Requerimento e 

justamente para explicar tudo. Rebateu a fala do vereador Welliton dizendo que o mesmo não 

trouxe nenhum Projeto palpável ao Município. E em nada mais havendo a se tratar, o Presidente 

declarou 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. 


