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ATA DA SEGUNDA 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 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 2017, reunidos no Plenário da 

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

dos trabalhos da segunda 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 ao vereador Benedito 

Sérgio da Silva Bernardes 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, leitura e votação das indicações apresentadas. A Indicação 01/2017, de 

autoria dos vereadores Benedito Sérgio e Luiz Gonzaga solicita a necessidade de se 

fazer uma lombada e abrigo de ônibus em frente ao restaurante do Armandinho, no 

Bairro dos Campos. A indicação foi aprovada por todos. A Indicação 02/2017, 

também de autoria dos vereadores Benedito Sérgio e Luiz Gonzaga, solicita a 

construção de abrigo de ônibus nos bairros Barreiro e Bocaina, sendo também 

aprovada por unanimidade. Por fim, a Indicação 03/2017, de autoria do vereador 

Welliton Nazário, pede que se busque junto ao DER-MG a possibilidade da 

construção de passagem elevatória de pedestres na rodovia, próximo ao CIT – 

Centro de Informações Turísticas. A indicação foi aprovada por todos. Em seguida, 

passou-se a leitura e votação dos Requerimentos apresentados. De autoria da 

vereadora Vanilda Aparecida Fonseca Galvão, o Requerimento 01/2017 pede a 

cópia dos contra-cheques do mês de dezembro de 2016 dos seguintes detentores 

de cargos em comissão: Antonio Carlos Pereira, Daniela Cristina Pereira, Livia Maria 
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da Rosa Silva, Milene Ribeiro Parreira Pereira, Pedro Henrique Martins Simões, 

Roberta Cristina de Godoi, Simone Bonatti Pereira Neto, Danieli Faria, Arlete 

Benedita de Paula, João Batista da Silva, Raphael Barbosa de Araujo, Carlos 

Alberto de Barros, Rafael dos Santos, Moises Benedito Vaz e Flavio Aparecido 

Nascimento. O Requerimento foi aprovado por sete votos favoráveis e um contrário, 

do vereador Dario Ribeiro. Foi lido o Requerimento 02/2017, de autoria do vereador 

Dario Ribeiro da Fonseca, que solicita o balanço financeiro referente aos meses de 

Dezembro de 2016 e Janeiro de 2017. Em votação, o Requerimento foi aprovado 

por todos. Após as votações, foi passada a Palavra Livre dos vereadores. O 

vereador Benedito Sérgio falou sobre os comentários que estão sendo divulgados na 

rua a respeito da posição dele e da vereadora Vanilda a respeito do aumento dos 

salários dos servidores públicos municipais. Que procuraram a prefeita para discutir 

o aumento dos salários e do vale alimentação. Que falaram que o projeto viria para 

votação nesta reunião e que nós pedimos para não vir, que votaria contra. Que eles 

são contra, sim, do aumento de continuar 50 reais, que querem 100 reais de vale 

alimentação e que também não concordam com os 6% de reajuste, que estão 

brigando para que seja de 8%, convocando a todos os demais vereadores para 

estarem nesta luta. O vereador Welliton Nazário falou a respeito da Contribuição de 

Iluminação Pública. Que ele está estudando a melhor possibilidade de anular esta 

lei, votada em 2016, pelos vereadores da administração passada. Que em pesquisa 

descobriu que ela é inconstitucional, já que município não pode instituir imposto, pois 

veda as cláusulas pétreas da Constituição Federal. O vereador Luiz Gonzaga 

também comentou que não seria contra o aumento dos funcionários, mas que a 

quantia que está sendo proposto não dava para aprovar, pois era muito pouco. A 

vereadora Vanilda Aparecida agradeceu a presença de todos. Que sobre os 

processos, está sendo feito o levantamento, já que alguns estão na cidade de 

Extrema, e que tratam de uso indevido de máquinas, irregularidade na execução de 

obras, contratação de empresa irregular. Que os documentos estão à disposição da 

população. Que está empenhada em buscar o reajuste dos funcionários, que em oito 

anos o reajuste foi só de 16%. Que acha uma falta de respeito ao ser humano em 

não parar e ver isso, a necessidade de uma melhor remuneração. Que é viável um 

aumento de 8% e um aumento no vale alimentação de 50 para 100 reais, já que ele 

não entra na folha de pagamento. Que conversou com a prefeita para rever esta 

condição, já que fez parte do plano de governo da prefeita. Que ela está empenhada 
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em fazer isso. Sem mais manifestações, o presidente da Câmara convidou a todos 

para a terceira reunião ordinária, no dia 8 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. 


