
                                                                                                                  
 

1 
 

CAMARA MUNICIPAL 
DE 

 CÓRREGO DO BOM JESUS 
Legislatura 2017/2020 

ATA DA TERCEIRA 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 14 (catorze) dias do mês de março de 2018, 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 terceira 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 solicitado ao Assessor 

Jurídico da casa que fizesse a leitura das seguintes atas: ata da segunda reunião 

ordinária, realizada no dia 21 de fevereiro de 2018 e quarta reunião extraordinária, 

realizada no dia 23 de fevereiro de 2018. Após a leitura das atas, ambas foram 

aprovadas por todos. Em seguida, passaram-se as proposições do dia. Indicação de 

n.º 05/2018, de autoria do vereador Joao Gabriel Dias Ribeiro. Indicação aprovada por 

todos. Indicação de n.º 06/2018, de autoria do vereador Antônio Honório Peres Filho. 

Indicação aprovada por todos. Indicação de n.º 07/2018, de autoria do vereador 

Antônio Honório Peres Filho. Indicação aprovada por todos. Indicação de n.º 08/2018, 

de autoria da vereadora Vanilda Aparecida Fonseca Galvão. Indicação aprovada por 

todos. Leitura do projeto de lei n.º 09/2018. Discussão e votação do projeto de lei n.º 

07/2018. O projeto foi aprovado por todos. Leitura, discussão e votação dos projetos de 

lei n.º 10, 11 e 12, em razão do regime de urgência urgentíssima. Após a leitura, 

suspendeu-se a reunião por 05 (cinco) minutos para que a comissão de Constituição e 

Justiça pudesse se reunir e exarar o seu parecer. Em seguida, após parecer favorável 

da comissão, reiniciou-se a reunião, retomando os trabalhos, passando-se a votação 

dos referidos projetos. Os projetos de lei de n.º 10, 11 e 12 foram aprovados por todos. 

Por fim, foi feita a leitura de um requerimento, por meio de oficio, de autoria do 

vereador Joao Gabriel Dias Ribeiro, solicitando ao executivo municipal informações 

sobre a não prestação de serviços por parte da EMATER neste município, tendo em 
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vista que houve direcionamento de verbas para a entidade. Após breve conversação e 

discussão o requerimento foi aprovado. Em seguida, o Presidente passou para os 

momentos finais, com a palavra livre aos vereadores. O vereador Dario Ribeiro iniciou 

sua fala dando boa noite a todos, ressaltando que de várias questões importantes 

discutidas na reunião de hoje, a questão das estradas municipais foi mais uma vez 

indagada, afirmando a necessidade de esclarecimento do Secretário de Obas, assim 

como o Secretario de Agricultura precisa ser indagado, ante o problema com a 

EMATER, para prestar serviços aos agricultores. O vereador Welliton Nazário também 

iniciou a sua fala dando boa noite a todos, ressaltando que o Secretário de Obras esta 

realizando um trabalho bacana, porém ele esta esbarrando em questões que estão lhe 

atrapalhando, porém será esplanada em momento oportuno. Afirmou que o calçamento 

no Bairro não aconteceu pelo fato da verba estar bloqueada em razão de um processo 

na Justiça Federal pelo fato de não ter sido efetuado repasse mínimo para a educação 

na gestão passada. O vereador Benedito Sergio apenas desejou boa noite a todos e 

agradeceu a presença. A vereadora Vanilda Aparecida Fonseca Galvão iniciou sua fala 

agradecendo a presença de todos, dizendo que mais uma vez constatou-se que a 

Câmara mostrou estar preparada para ajudar a população, cobrando do executivo 

melhorias para o Município, prestação de contas, melhores estradas e saúde, sendo 

esse o papel do vereador. O vereador Joao Gabriel iniciou a sua fala agradecendo os 

demais vereadores que endossaram o seu requerimento de cobrança sobre a 

prestação de serviços da EMATER, falando a importância da agricultura no atual 

cenário do país, dizendo que a mesma pode alavancar a economia do município e do 

pais. O Presidente Dorival Donizete endossou as palavras da vereadora Vanilda, 

afirmando que da mesma forma que se aprova os projetos os vereadores tem 

obrigação de cobrar os projetos aprovados. Agradeceu também a presença de dois 

agricultores, convidando a população para participar mais das reuniões, 

comparecendo. 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. 


