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ATA DA SETIMA 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 09 (nove) dias do mês de maio 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 sétima 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 solicitada 

a leitura da correspondência recebida pela secretaria da casa. Em continuação, foi feita 

a leitura, discussão e votação das atas da decima nona reunião ordinária de 2017 e da 

quinta reunião ordinária de 2018. Ambas as atas foram aprovadas por todos os 

presentes. Após, passou-se as proposições do dia, com a leitura e votação das 

indicações. Indicação de n.º 20/2018, de autoria da vereadora Vanilda Aparecida 

Fonseca Galvão. Indicação aprovada por todos. Indicação de n.º 21/2018, de autoria 

da vereadora Vanilda Aparecida Fonseca Galvão. Indicação aprovada por todos. 

Indicação de n.º 22/2018, de autoria da vereadora Vanilda Aparecida Fonseca Galvão. 

Indicação aprovada por todos. Em seguida, já no grande expediente, passou-se a 

votação do Projeto de Resolução Lei n.º 01/2018, de autoria do vereador Welliton 

Nazário. O Projeto foi rejeitado por 5 votos a 3. Por fim, o Presidente passou para os 

momentos finais, com a palavra livre dos vereadores. O vereador Benedito Sergio 

desejou uma boa noite a todos e pediu ao executivo para discutir melhor o projeto do 

calcamento, em especial na questão dos valores. O vereador Weliton Nazário desejou 

uma boa noite a todos, reiterou a questão da melhor discussão do projeto de instituição 

do imposto de melhoria, referente ao calçamento da rua. Lamentou a questão do 

projeto de resolução ter sido rejeitado, afirmando que poderia ter sido ofertada 

emendas visando melhorar o projeto, tendo em vista o tempo que o projeto ficou 

tramitando na casa. Encerrou desejando um feliz dia das mães adiantado a todas as 
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mães. O vereador Dario Ribeiro deu boa noite a todos, reiterou a necessidade de se 

discutir com a população se eles estão de acordo com o pagamento pelo calçamento. 

A vereadora Vanilda Aparecida Fonseca Galvão desejou uma boa noite a todos e 

justificou o motivo pelo seu voto contrario ao projeto de resolução do vereador Weliton. 

Também reiterou a necessidade de se discutir o projeto do calçamento e sugeriu uma 

sessão itinerante no bairro. O Presidente agradeceu a presença de todos, deu 

parabéns a todas as mães e afirmou que existe a possibilidade de realizar a reunião 

itinerate. 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. 


