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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA 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 14 (catorze) dias do mês de novembro de 2018, às 20 horas, reunidos no Plenário da 

Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus (MG), 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 sétima 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”, convidou a todos 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, 

discussão e votação da ata da 17ª reunião ordinária. A ata foi aprovada por todos os 

presentes na décima sétima reunião ordinária. Em seguida, a reunião foi suspensa para 

que se pudesse fazer o encerramento do Parlamento Jovem 2018. O funcionário da 

Câmara Municipal, Pedro Henrique, fez um resumo sobre o trabalho realizado no 

programa. Após, foi exibido um pequeno vídeo sobre todo o trabalho realizado, com 

algumas fotos. Alguns alunos usaram da tribuna para discursar e agradecer o projeto. 

Depois, os alunos receberam o seu certificado de participação no projeto. Por fim, cada 

vereador fez a sua consideração sobre o Parlamento Jovem 2018. Em seguida, foi 

retomada a reunião, com a leitura, discussão e votação da indicação de n.º 35/2018, de 

autoria do vereador Dário Ribeiro. Indicação aprovada por todos. Em seguida, procedeu-se 

a leitura, discussão e votação do requerimento de n.º 21/2018, de autoria do vereador 

Benedito Sérgio. Requerimento aprovado por todos. Logo após foi realizada a leitura dos 
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projetos de lei de n.º 34; 35 e 37, todos de 2018. Em seguida, foi feita a discussão e 

votação do projeto de lei de n.º 26 de 2018, de autoria do executivo. O projeto foi aprovado 

por todos. Após, passou-se a leitura da emenda modificativa ao projeto de lei 27/2018. A 

vereadora Vanilda solicitou a sua votação na mesma sessão. O vereador Welliton 

discordou da votação, afirmando que a emenda estava intempestiva, uma vez que tinha 

sido apresentada 45 (quarenta e cinco) minutos antes do início da reunião, desrespeitando 

o Regimento Interno. Houve breve discussão entre os vereadores, propondo o vereador 

Welliton que se aumentasse o limite previsto na emenda para 10%, e assim concordaria 

com a votação, o que não foi aceito pela vereadora, não ocorrendo à votação da emenda 

ao projeto do orçamento, tendo o vereador Benedito Sérgio requerido vista de ambos, o 

que foi deferido. No uso da Tribuna Livre, estava inscrito o Sr. Luiz Carlos Ferreira. O 

munícipe usou da tribuna para reclamar dos problemas que estão acontecendo com os 

produtores rurais do município pela falta de convênio entre a Prefeitura e a EMATER, os 

quais não estão conseguindo licenças para obter financiamentos para produtores rurais. 

Pediu providências por parte do executivo. Por fim, o Presidente passou para os momentos 

finais, com a palavra livre dos vereadores. O vereador Welliton Nazário desejou uma boa 

noite a todos, ressaltou a questão da EMATER, afirmando que torce para que se resolva, 

tendo em vista a reunião com o diretor regional. Agradeceu a presença de todos. O 

vereador Dario Ribeiro desejou uma boa noite a todos, iniciou a sua fala tecendo critica a 

postura da Prefeita Municipal em não atender o munícipe que foi solicitar ajuda para 

regularizar seu cadastro de produtor. Afirmou esta tendo perseguições a funcionários da 

Prefeitura e que os trará na câmara, para provar o alegado. No tocante ao orçamento, 

afirmou que a redução e necessária para fiscalizar o executivo. O vereador João Gabriel 

parabenizou o Sr. Luiz, reiterou o seu apoio junta a Prefeita para regularizar a situação, 

afirmando que algumas certidões de DAP serão regularizadas na próxima semana, 

explicando a importância da certidão DAP. Explicou a importância do produtor rural 

devidamente inscrito para gerar impostos e circular dinheiro na cidade, afirmando que 

lutara ate o fim para a EMATER voltar para o Córrego. A vereadora Vanilda Aparecida 

Galvão iniciou a sua fala agradecendo a presença de todos, mandou um recado para os 
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moradores do Bairro São Domingos, pedindo um levantamento sobre o calçamento que lá 

esta sendo feito. Afirmou que muitos moradores não estão satisfeitos com o serviço, pois a 

quantidade de caminhões que lá passa não ira suportar a obra realizada. Ofereceu apoio 

ao vereador Joao Gabriel para regularizar a EMATER, e disse que tentou falar e se reunir 

com a Prefeita, mas não conseguiu. O vereador Benedito Sérgio desejou uma boa noite a 

todos, solicitou a cobrança da limpeza das calçadas da cidade e a própria cidade em geral. 

O Presidente teceu comentários a respeito do problema com a Emater, afirmando que a 

câmara votou a favor da verba, fazendo a sua parte, dizendo que o problema entre a 

EMATER e os outros municípios. 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. 


