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ATA DA DÉCIMA NONA 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 05 (cinco) dias do mês de dezembro 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 nona 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. Em seguida, passou-se a eleição da 

Mesa Diretora para o biênio 2019/2020. A eleição foi realizada em votação secreta, com a 

urna devidamente lacrada e verificada por todos, sem impugnações. Após a votação, a 

chapa única, tendo como Presidente a vereadora Vanilda, foi eleita por 8 (oito) votos e uma 

abstenção. Na sequencia, foi feita a discussão e votação da subemenda ao projeto de lei 

n.º 26/2017. A subemenda foi aprovada por todos. Em seguida, passou-se a votação do 

projeto de lei n.º 26/2017, com a subemenda aprovada. O projeto foi aprovado por todos. 

Continuando o expediente, foi realizada a leitura da emenda ao projeto de lei n.º 38/2018 

de autoria do vereador Benedito Sérgio. O vereador Weliton solicitou vista do projeto e fez 

um requerimento verbal para que o executivo informe a lista de contribuintes que pagaram 

para utilizar maquinários da Prefeitura, tendo o requerimento sido aprovado por todos e o 

projeto foi retirado de pauta. Em seguida, com a concordância do plenário, realizou-se a 

leitura, discussão e votação do projeto de lei n.º 39/2018, de autoria do executivo. O projeto 
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foi aprovado por todos. Novamente com a anuência do plenário, foi feita a leitura, 

discussão e votação do projeto de lei n.º 40/2018, de autoria do executivo. O projeto foi 

aprovado por todos. Por fim, foi realizada a leitura do projeto de lei n.º 41/2018, de autoria 

do executivo. No uso da Tribuna Livre, estava inscrita a Sra. Kátia Cilene, a quem o 

presidente concedeu a palavra pelo prazo de regimental. A Sra. Kátia falou sobre o 

movimento “Eu Empurro Essa Causa”, pedindo apoio dos vereadores e aos munícipes, 

para a população com alguma deficiência. Por fim, o Presidente passou para os momentos 

finais, com a palavra livre dos vereadores. O vereador Benedito Sérgio desejou boa noite a 

todos, solicitou ao Executivo melhoras nas estradas, colocando cascalho, principalmente 

no Catiguá e Itaim. O vereador Welliton Nazário desejou uma boa noite a todos, agradeceu 

a presença da população, elogiando a Casa estar cheia, parabenizou a vereadora Vanilda 

pela sua eleição para a Presidência da Casa. Parabenizou o Presidente Dorival pelo seu 

trabalho a frente da Mesa Diretora no biênio 2017/2018. Solicitou ao executivo a limpeza 

da rua Pico do Cristal, loteamento Vale das Montanhas, pois a água não tem passagem. 

Parabenizou a Sra. Kátia pela iniciativa. O vereador José do Carmo desejou uma boa noite 

a todos, parabenizou a vereadora Vanilda pela eleição e parabenizou o Presidente Dorival 

pela sua gestão à frente da Mesa Diretora. O vereador Dario Ribeiro desejou uma boa 

noite a todos, agradeceu a presença de todos. Agradeceu os votos que a chapa recebeu. A 

vereadora Vanilda Aparecida Galvão desejou uma boa noite a todos, parabenizou a Sra. 

Kátia pelo trabalho. Agradeceu a votação na eleição e a dedicou ao seu pai. Afirmou que 

está à disposição da população na Presidência da Casa. 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. 


