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CAMARA MUNICIPAL 
DE 

 CÓRREGO DO BOM JESUS 
Legislatura 2017/2020 

ATA DA SEXTA 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 25 (vinte e cinco) 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 sexta reunião 

ordinária da segunda Sessão Legislativa, da Legislatura 2017-2020. Antes de iniciar a 

sessão, o Presidente convidou o Deputado Estadual Alencar da Silveira para compor a 

mesa. Após, 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 correspondências recebidas pela secretaria da 

casa. Em continuação, foi feita a leitura da ata da quinta reunião ordinária que, após 

discussão, foi aprovada por todos. Em seguida, passou-se as proposições do dia, com 

a leitura e votação das indicações. Indicação de n.º 15/2018, de autoria do vereador 

Benedito Sergio da Silva Bernardes. Indicação aprovada por todos. Indicação de n.º 

16/2018, de autoria do vereador Joao Gabriel Dias Ribeiro. Indicação aprovada por 

todos. Indicação de n.º 17/2018, de autoria da vereadora Vanilda Aparecida Fonseca 

Galvão. Indicação aprovada por todos. Indicação de n.º 18/2018, de autoria da 

vereadora Vanilda Aparecida Fonseca Galvão. Durante a discussão da indicação, foi 

sugerido pelo Presidente que a indicação fosse transformada em oficio, remetendo 

para Empresa de TV e para a Prefeitura. Todos concordaram, e foi aprovado o oficio 

por todos. Indicação de n.º 19/2018, de autoria da vereadora Vanilda Aparecida 

Fonseca Galvão. Indicação aprovada por todos. Após, já no grande expediente, foi feita 

a leitura do Projeto de Lei n.º 15/2018, de autoria do Executivo. Logo após, no uso da 

Tribuna Livre, passou-se a palavra ao vereador inscrito, Benedito Sergio da Silva 

Bernardes, o qual iniciou a sua fala dando boa noite a todos e passou a mostrar, 

através de Slides, os problemas graves que a população do município vem sofrendo, 

como infraestrutura, transporte e saúde. Em seguida, também no uso da Tribuna Livre, 
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passou-se a palavra ao Deputado Estadual Alencar da Silveira, que iniciou a sua fala 

dando boa noite a todos, agradecendo o convite, e contou um pouco sobre a sua 

historia politica, especificamente como vereador, incentivando os vereadores a 

trabalhar por melhorias no município, contando como conduzia seus trabalhos quando 

foi vereador em Belo Horizonte. Por fim e em seguida, o Presidente passou para os 

momentos finais, com a palavra livre dos vereadores. O vereador Benedito Sergio 

agradeceu a presença de todos e criticou o fato de não aceitarem que ele faça criticas 

a gestão do município. O vereador Weliton Nazário desejou uma boa noite a todos, 

agradeceu a presença de todos e do Deputado presente. Comentou os slides passados 

pelo vereador Benedito Sergio no uso da Tribuna Livre, endossando algumas criticas 

que ele fez, mormente a recusa de ambulância e problemas de infraestrutura. O 

Vereador Jose do Carmo desejou boa noite a todos e agradeceu a presença do 

Deputado Alencar. O vereador Dario Ribeiro deu boa noite a todos e em especial ao 

Deputado. Elogiou as criticas do vereador Sergio. Comentou com o Deputado a 

existência da Lei da Ficha Limpa no Município. O Vereador Antônio Honório desejou 

uma boa noite a todos, afirmou que os blocos que estão sendo usados no calcamento 

são usados e agradeceu a presença do Deputado. A vereadora Vanilda Aparecida 

Fonseca Galvão iniciou sua fala agradecendo a presença do Deputado, tecendo 

comentário sobre as ações da Câmara Municipal e agradeceu a presença de todos. O 

Presidente agradeceu a presença de todos, do Deputado, e enfatizou que a Casa esta 

aberta a todos. 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. 


