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ATA DA DÉCIMA OITAVA 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 28 (vinte e oito) 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 oitava 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. Também foi feita a leitura e votação da 

ata da 12ª reunião extraordinária de 22 de novembro de 2018, que após 

lida, foi aprovada por todos os vereadores. Em seguida, o presidente fez a 

leitura da Indicação n.º 36/2018, de autoria do vereador João Gabriel. 

Indicação aprovada por todos. Na sequencia a Indicação n. 37 de 2018 do 

vereador Dario Ribeiro, sendo aprovado por todos. O vereador Welliton 

Nazario apresentou verbalmente um requerimento sobre melhorias na 

estrada que dá acesso aos bairros Catiguá e Campos do Raposo, sendo 

aprovado por todos. Em seguida, procedeu a leitura do Projeto de Lei N. 
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38 de 2018 de autoria do vereador Benedito Sérgio da Silva Bernardes. O 

presidente destacou que este projeto entrará em votação na próxima 

reunião ordinária. Logo após foi realizada a leitura da sub-emenda do 

projeto de lei N. 26 de 2017, de autoria da vereadora Vanilda Fonseca 

Galvão que trata do feriado do dia da Consciência Negra. Esta sub-

emanda também será votado na próxima reunião ordinária. Em seguida, 

foi feita a discussão e votação da Emenda ao Projeto de Lei do Orçamento 

2019, que fixa em 5% o índice de suplementação da Prefeitura, de autoria 

dos vereadores Dario Ribeiro e Vanilda Fonseca, sendo aprovado por 05 

votos favoráveis e 03 contrários. Na sequencia foi votado o Orçamento 

2019 com a emenda modificativa, sendo aprovado por todos os 

vereadores. Em seguida, foi feita a discussão e votação do projeto de lei 

de n.º 34 de 2018, de autoria do vereador Welliton Nazario, projeto que 

trata da divulgação na internet da lista de espera de pacientes que 

aguardam consultas, exames e cirurgias. Após a explicação do vereador, o 

projeto foi aprovado em unanimidade. Em seguida, o presidente colocou 

em votação, o projeto de lei N. 35 de 2018 de autoria do vereador João 

Gabriel que trata do reconhecimento de utilidade pública do Conselho de 

desenvolvimento comunitário do Bairro Posses. Após justificativa, o projeto 

foi aprovado por todos os vereadores. No uso da Tribuna Livre, estava 

inscrito o Vereador Benedito Sérgio da Silva Bernardes. O parlamentar 

usou da tribuna para reclamar dos problemas que estão acontecendo no 

município, destacando de início a compra de madeira da serraria aqui da 

cidade, onde todos sabem que quem ganhou a licitação é uma empresa de 

São Gonçalo, o vereador pede esclarecimentos a prefeita o porquê que 

vem um pessoa de Itapeva fazer o pagamento dos serviços. Falou da 

revolta com as coisas que estão acontecendo no município, principalmente 

sobre o desperdício de cascalho, que na visão dele está jogando fora. 

Questionou o não atendimento de suas indicações por parte do Poder 
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Executivo, questionou também a ineficiência dos trabalhos dos secretários 

e encarregados, e por fim teceu explicações sobre o projeto de sua autoria 

e destacou a importância do mesmo.  Por fim, o Presidente passou para os 

momentos finais, com a palavra livre dos vereadores. A vereadora Vanilda 

Fonseca Galvão agradeceu a presença de todos e reforçou os pedidos 

feitos a prefeitura e que não foram atendidos. Questionou que assim como 

outros vereadores, que não tem acesso direto a prefeitura e seus 

departamentos. Justificou a votação do projeto dos 5% ressaltando seu 

dever de fiscalizar os atos do Executivo. O vereador Dario agradeceu a 

presença de todos, questionou o trabalho voluntário do senhor Laércio e o 

atraso do pagamento do vale alimentação dos servidores da Prefeitura. 

Welliton Nazário desejou uma boa noite a todos, e se colocou a disposição 

para ir junto com os vereadores para ir a prefeitura para analisar os 

documentos e balancetes. Agradeceu a votação que o seu projeto recebeu 

dos demais vereadores. O presidente parabenizou os vereadores Welliton 

e João Gabriel pela autoria de seus projetos. 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. 


