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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA 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 08 (oito) dias do mês de março de 2017, reunidos no Plenário da Câmara 

Municipal de Córrego do Bom Jesus e constado quórum, foi dada a abertura dos 

trabalhos da terceira reunião ordinária da Legislatura 2017-2020. O presidente da 

Câmara, vereador Dorival Donizeti Duarte, fez a abertura com as palavras “sob a 

proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos” e solicitou à vereadora Maria 

Aparecida Venâncio Luiz que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, 

foi solicitado à assessora jurídica que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, 

sendo lida e aprovada por todos. Na sequência foi feita a leitura das 

correspondências recebidas pela Câmara Municipal. O presidente iniciou a segunda 

parte, com a leitura e votação das indicações apresentadas. Foi lida e aprovada por 

todos a Indicação 04/2017, de autoria do vereador Antônio Honório Peres Filho, 

pedindo que se faça uma ponte no Bairro Pinhalzinho, na divisa com Paraisópolis. 

Também foi aprovada a Indicação 05/2017, também de autoria do vereador Antônio 

Honório, solicitando que se faça a troca de lâmpadas queimadas no Bairro Campos 

do Raposo. Foi lida e aprovada a Indicação 06/2017, de autoria da vereadora Maria 

Aparecida, solicitando a troca das lâmpadas queimadas no Bairro das Posses. Foi 

aprovada a Indicação 07/2017, de autoria dos vereadores Vanilda Aparecida e 

Benedito Sérgio, solicitando que se veja a possibilidade, junto ao Governo do 

Estado, da realização de manutenção do prédio da Delegacia de Polícia. Foi 

aprovada a Indicação 08/2017, de autoria do vereador Benedito Sérgio, pedindo que 

sejam instaladas lixeiras nos bairros Barreiro, Mombaça e Bocaina. Por fim, foi 

aprovada a Indicação 09/2017, de autoria dos vereadores Benedito Sérgio e Vanilda 

Aparecida, solicitando que se entre em contato com o DER-MG para resolver o 
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problema do escoamento das águas em trecho da Rodovia MG-295, próximo ao 

Cantinho da Roça. No uso da Palavra Livre, o vereador Welliton Nazário prestou 

uma homenagem às mulheres, já que a sessão foi realizada na data em que se 

comemora o Dia Internacional das Mulheres. O vereador Dario Ribeiro enalteceu o 

trabalho das mulheres no Brasil, onde, de acordo com o parlamentar, ainda há muito 

machismo. Ele disse que irá sugerir a Mesa Diretora da Câmara a criação de um 

projeto para homenagear as mulheres correguenses a partir do próximo ano. O 

vereador Antônio Honório comentou a respeito da importância da instalação de 

câmeras de segurança na garagem municipal, visto que, segundo comentários, 

pneus foram roubados do local. O vereador Luiz Gonzaga também prestou 

homenagem às mulheres pelo dia dedicado a elas. A vereadora Vanilda Aparecida 

esclareceu sob os processos envolvendo a prefeitura, que os mesmos estão na fase 

de inquérito e só terão acesso a eles após o encerramento, já que estão sob sigilo 

judiciário, atendendo a um pedido do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A 

vereadora também parabenizou as mulheres pelo seu dia. O vereador Benedito 

Sérgio comentou sobre uma reunião com a prefeita municipal, apontando a elas 

alguns problemas existentes na cidade. Ele comentou que antes de falarem sobre os 

problemas, que levem ao conhecimento dela para que as providências possam ser 

tomadas.  Sem mais manifestações, o presidente da Câmara convidou a todos para 

participarem da cerimônia de lançamento do projeto Parlamento Jovem de Minas no 

município, na sexta-feira, 10 de março, e também da quarta reunião ordinária, no dia 

22 de março e declarou encerrada a reunião, “sob a proteção de Deus”. Eu, 

Benedito Sérgio da Silva Bernardes, secretário da Mesa Diretora, mandei digitar e 

assino, bem como os nobres pares desta Casa de Leis. 


