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ATA DA QUARTA 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 março de 2017, reunidos no Plenário da 

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

dos trabalhos da terceira 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 à vereadora Vanilda 

Aparecida Fonseca Galvão 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, com a leitura do Projeto de Resolução 01/2017, que foi encaminhada à 

comissão pertinente para avaliação e emissão de parecer. Em seguida, foi feita a 

leitura, discussão e votação das indicações. Foi aprovada por todos a Indicação 

10/2017, de autoria do vereador Luiz Gonzaga da Silva, pedindo que se faça a 

manutenção da ponte denominada ‘Ponte Funda’, localizada perto da divisa com o 

Bairro Pinhalzinho. Foi aprovada a Indicação 11/2017, de autoria do vereador 

Welliton Nazário, que se conceda um dia de folga remunerada aos funcionários 

públicos efetivos e comissionados na data se de seus respectivos aniversários. Foi 

aprovada a Indicação 12/2017, de autoria da vereadora Vanilda Aparecida Fonseca 

Galvão, solicitando que se façam melhorias no calçamento da Avenida Cassiano 

Antunes do Nascimento. Foi aprovada a Indicação 13/2017, também de autoria da 

vereadora Vanilda Aparecida Fonseca Galvão, para que se façam melhorias na 

estrada de acesso ao Bairro do Quilombo. Por fim, foi aprovada a Indicação 

14/2017, de autoria do vereador Antonio Honório Peres Filho, solicitando melhorias 
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na estrada subindo no Zé Afonso que dá no Bairro dos Américos. Na sequência, foi 

lida a Moção de Repúdio 01/2017, de autoria do vereador Welliton Nazário, contra a 

PEC 287/2016. Em seguida, o presidente passou a palavra franca dos vereadores. 

O vereador Welliton Nazário comentou que o governo desvinculou da PEC os 

funcionários públicos municipais e estaduais, e que falta agora tirar todo o resto 

dela. E que a luta para barrar este projeto tem que continuar. O vereador Dario 

Ribeiro também comentou a respeito da PEC, dizendo que é uma afronta ao 

trabalhador e que é contra. Sobre o projeto de resolução, é uma maneira de 

enaltecer o trabalho das mulheres no município. O vereador Luiz Gonzaga fez um 

pedido para que seja arrumada a estrada que liga os Campos do Raposo ao 

Catiguá, que está precária, e as pessoas que têm lavoura têm que retirar no 

cargueiro. A vereadora Vanilda Aparecida Fonseca Galvão agradeceu a prefeita 

municipal pela resposta ao Requerimento 01, feito por ela, e que agora irá investigar 

os fatos. Que foi procurada por uma cidadã a respeito do atendimento na Apae, que 

foi enviado um ofício a eles e já está com a resposta, colocando a disposição a 

resposta. Ela sugeriu a criação de um plantão obrigatório dos vereadores, que são 

os agentes políticos mais próximos da população e que a presença diária irá facilitar 

para poder entender e atender as indicações feitas pelos cidadãos. Que tem modelo 

de Câmaras que adotaram este critério. O vereador Benedito Sérgio pediu desculpas 

sobre a questão da votação do aumento dos salários, que não veio nesta reunião. 

Solicitou ao presidente da Câmara uma reunião para conversar sobre o problema 

dos cachorros de rua. O presidente da Câmara, Dorival Donizeti Duarte, agradeceu 

a presença da Polícia Militar e de todos os presentes, convidando-os para 

acompanhar a próxima reunião ordinária. Sem mais, o presidente declarou 

encerrada a sessão ‘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. 


