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ATA DA DÉCIMA 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 26 (vinte e seis) dias do mês de julho 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, foi dada a abertura dos trabalhos da décima reunião 

ordinária da segunda Sessão Legislativa, 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 convidou a todos para um minuto de 

silêncio para que cada um pudesse fazer sua oração pessoal. Em seguida foi feita a 

leitura das correspondências recebida pela secretaria da casa. Após, foi feita a leitura 

da ata da 9ª reunião ordinária, realizada no dia 13 de junho de 2018. Não havendo 

discussão a ata foi aprovada por todos. Logo em seguida, passou-se as proposições do 

dia, com a leitura e votação das indicações. Indicação de n.º 26/2018, de autoria da 

vereadora Vanilda Aparecida Galvão. Indicação aprovada por todos. Indicação de n.º 

27/2018, de autoria da vereadora Vanilda Aparecida Galvão. Indicação aprovada por 

todos. Após, já no grande expediente, passou-se a leitura, discussão e votação dos 

Projetos de Lei n.º 18/2018 e 19/2018. Ambos os Projetos foram aprovados por todos. 

Por fim, foi feita a leitura, discussão e votação da Moção de Repúdio de n.º 03/2018. 

Moção aprovada por todos. Nas considerações finais, inscrito na Tribuna Livre, falou o 

vereador Welliton Nazário, o qual teceu críticas ao transporte público no Município, 

mormente alteração de horário de ônibus. Esclareceu a população sobre as suas 

diárias de viagem a Belo Horizonte e as verbas conseguidas, fazendo esclarecimentos 

gerais à população. Em seguida, foi concedida a palavra ao Secretário Municipal de 

Agricultura, Sr. Laercio do Carmo, pelo prazo regimental de 10 min. O orador iniciou 

sua fala afirmando o seu descontentamento com a sessão anterior, onde somente 

teceram criticas na sua atuação. Após, passou a fazer um resumo de todas as suas 

ações, como voluntario e Secretario, junto a Prefeitura Municipal, aduzindo, ainda, que 

não esta encaixado na Lei Municipal da ficha limpa. Por fim, disse que seu cargo esta 
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sendo colocado a disposição. Por ultimo, foi concedida a palavra ao vereador Benedito 

Sergio, que iniciou sua fala desejando boa noite a todos, rebateu as criticas do 

vereador Welliton e passou a fazer criticas a atual gestão do Executivo, principalmente 

no tocante aos serviços feitos pelo maquinário da Prefeitura. Por fim, o Presidente 

passou para os momentos finais, com a palavra livre dos vereadores. O vereador 

Benedito Sergio agradeceu a presença de todos e desejou uma boa note. A vereadora 

Vanilda agradeceu a presença de todos e afirmou que a fala do Sr. Laercio foi muito 

oportuna para a Prefeita, pois tudo que ele relatou e obrigação de um bom executivo. 

Rebateu criticas a fala do vereador Welliton. O vereador João Gabriel disse que o 

sucesso da administração publica vem com grande gestores, como esta ocorrendo 

agora, parabenizando toda a equipe do executivo. Rebateu criticas a fala do vereador 

Benedito Sergio. O vereador Antônio Honório agradeceu a presença de todos e 

desejou uma boa noite. O vereador Dario Ribeiro desejou uma boa noite a todos, 

afirmou que a câmara votou tudo e apoiou o executivo nas suas ações, afirmando não 

haver politicagem na câmara. Rebateu a fala do vereador Welliton, afirmando que na 

casa se faz bons projetos, como o da Lei da Ficha Limpa. Teceu criticas a fala do Sr. 

Laercio. O vereador Welliton Nazário desejou uma boa noite a todos, rebateu a fala do 

vereador Benedito Sergio, afirmando que o uso do Jurídico da Casa para causa 

particular e crime. Rebateu a fala da vereadora Vanilda. O Presidente agradeceu a 

presença de todos e em nada mais havendo a se tratar, 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. 


