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ATA DA SEXTA 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 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2017, reunidos no Plenário da Câmara 

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

trabalhos da quinta reunião ordinária da primeira 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 

solicitou a 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. O presidente 

iniciou a segunda parte, com a leitura e apresentação dos projetos para registro e 

tramitação. Foram lidas e aprovadas as seguintes indicações: Indicação nº 20, de 

autoria do vereador Benedito Sérgio da Silva Bernardes, que seja solicitado junto ao 

DER a instalação de guard rail em trecho da Rodovia LMG-295; Indicação nº 21, 

também de autoria do vereador Benedito Sérgio da Silva Bernardes, para que seja 

construída uma ciclovia entre o CIT e o Portal de entrada da cidade. Em seguida, 

foram colocados em votação, em turno único, as seguintes proposições: de autoria 

da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Finanças, a Emenda Modificativa 

nº 01/2017, que dá nova redação a artigos do Projeto de Lei nº 07/2017. A emenda 

foi explicada pelos membros da comissão, vereadores Welliton Nazario, Dario 

Ribeiro e Vanilda Aparecida. Após a explanação, a emenda foi aprovada por todos 

os vereadores. Na sequência, foi votado o Projeto de Lei nº 07/2017, já com a 

emenda, de autoria do Poder Executivo Municipal, sendo aprovado por todos. Foi 

votado o Projeto de Lei nº 08/2017, também de autoria do Executivo Municipal, 

sendo aprovado por todos. Foi lido, apresentado e votado o Requerimento n° 03, de 
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autoria dos vereadores Welliton Nazário, Dario Ribeiro e Vanilda Aparecida, onde 

solicita a presença do responsável pela coleta de lixo do município para que dê 

explicações sobre como anda o trabalho deste setor. O Requerimento foi aprovado 

por todos. Por fim, foi lida e aprovada a Moção 02/2017 – Moção de Pesar aos 

familiares do senhor José do Carmo Nunes. Na terceira parte foi concedida a 

Palavra Livre aos vereadores. O vereador Benedito Sérgio agradeceu a presença de 

todos e agradeceu ao vereador Luiz Gonzaga da Silva pela convivência e parceria 

nestes meses de trabalho. A vereadora Vanilda Aparecida também agradeceu a 

presença de todos e desejou ao vereador Luiz Gonzaga que sempre esteja presente 

na Câmara, que é uma pessoa atuante no Bairro Campos do Raposo e que sentirá 

saudades. O vereador Dario Ribeiro também se dirigiu ao vereador Luiz Gonzaga, 

dizendo que é um grande companheiro e que seu papel foi bem desempenhado 

nesta Casa. O vereador José do Carmo também desejou muitas felicidades e 

parabenizou pelo trabalho realizado. O vereador Welliton Nazario também desejou 

felicidades ao vereador Luiz Gonzaga, que está saindo de cabeça erguida pelo 

trabalho realizado. O vereador Luiz Gonzaga deixou um abraço a todos os 

vereadores e funcionários da Câmara Municipal, que foi um prazer trabalhar junto, 

mesmo por pouco tempo. Que está saindo de cabeça erguida. O parlamentar 

também cobrou a administração pela falta dos médicos, do plantão que seria criado, 

das estradas e das máquinas que estão paradas. Também falou das indicações 

apresentadas, que até o momento nenhuma foi realizada. E que se o povo precisar 

dele, sempre estará ao lado do povo, que podem contar sempre com ele. O 

presidente da Câmara, Dorival Donizeti Duarte, agradeceu pelo trabalho realizado 

pelo vereador e convidou a todos para participar da próxima reunião ordinária, no dia 

10 de maio. Sem mais a 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. 


