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ATA DA QUINTA 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 11 (onze) dias do mês de abril 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 quinta 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 das atas da terceira e quarta reunião ordinária, e da quinta reunião 

extraordinária. Após a leitura, todas foram aprovadas. Em seguida, passou-se as 

proposições do dia, com a leitura e votação das indicações. Indicação de n.º 12/2018, 

de autoria do vereador Benedito Sergio da Silva Bernardes. Indicação aprovada por 

todos. Indicação de n.º 13/2018, de autoria vereadora Vanilda Aparecida Fonseca 

Galvão. Neste momento, o vereador Welliton sugeriu que a indicação fosse 

transformada em requerimento para maior celeridade e cumprimento, havendo 

concordância da vereadora autora. Requerimento aprovado por todos. Indicação de n.º 

14/2018, de autoria do vereador Benedito Sergio da Silva Bernardes. Indicação 

aprovada por todos. Moção de Congratulação n.º 02/2018. Moção aprovada por todos. 

Após, já no grande expediente, foi feita a leitura do Projeto de Resolução n.º 01/2018, 

de autoria do Vereador Welliton Nazário e do Projeto de Lei n.º 14/2018, de autoria do 

Executivo. Na ordem do dia, foi feita a discussão e votação do Projeto de Lei n.º 

13/2018. O projeto foi aprovado por todos. Em seguida, passou-se a leitura e votação 

do pedido de cassação de mandato por falta de decoro parlamentar, pedido este 

protocolizado na casa pelo vereador Welliton Aparecido Nazário contra o vereador 

Dario Ribeiro da Fonseca. Pelo Presidente foi determinado que os nobres vereadores 

Welliton e Dario se retirassem do plenário e aguardassem a leitura e votação do pedido 

na plateia. Após a leitura, o pedido foi rejeitado por 4 votos contra, 2 abstenções e 1 
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voto favorável, determinando o retorno dos vereadores ao plenário. Logo após, no uso 

da Tribuna Livre, passou-se a palavra à inscrita, Sra. Sirlene Xavier de Souza, 

Secretaria Municipal de Saúde, a qual iniciou a sua fala dando boa noite a todas e 

passou a leitura das prestações de contas da Secretaria Municipal de Saúde para 

cumprimento dos protocolos. Por fim e em seguida, o Presidente passou para os 

momentos finais, com a palavra livre aos vereadores. A vereadora Vanilda Aparecida 

Fonseca Galvão iniciou sua fala dando boa noite a todos e agradecendo a presença de 

todos, justificou que apenas faltou à reunião extraordinária por problemas particulares. 

Quanto ao pedido de cassação do vereador Dario disse que nos dias atuais todos 

estão utilizando as redes sociais, inclusive o vereador Welliton, só que de forma errada. 

Aduziu que não concordava com que ele fez na reunião de segunda feira. O vereador 

Dario iniciou sua afala dando boa noite a todos e agradeceu o apoio dos vereadores na 

votação. Quanto a votação de segunda feira disse que não pode comparecer por 

motivos de trabalho, e esta cumprindo o seu compromisso com o povo e o que precisar 

ele esta a disposição para ajudar e votar projetos em favor do município. O vereador 

Weliton Aparecido Nazário iniciou sua fala dando boa noite a todos e argumentou o fato 

de munícipes estarem pagando indevidamente o custo de uma passagem inteira, 

quando na verdade, utilizam metade do percurso entre o Distrito dos Costas a Cambuí. 

Parabenizou a secretaria de Saúde pelo seu trabalho. No tocante ao pedido de 

cassação parabenizou o Presidente pelo seu voto. O vereador Benedito Sergio desejou 

boa noite a todos, agradecendo a presença e pediu desculpas pela sua ausência na 

segunda, pois teve uma prova. 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. 


