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ATA DA QUARTA 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 16 (dezesseis) 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 quarta 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 da 

correspondência recebida pela secretaria da casa. Após, passou-se as proposições do 

dia, com a leitura e votação das indicações. Indicação de n.º 09/2018, de autoria do 

vereador Welliton Aparecido Nazário. Indicação aprovada por todos. Indicação de n.º 

10/2018, de autoria do vereador Welliton Aparecido Nazário. Indicação aprovada por 

todos. Indicação de n.º 11/2018, de autoria do vereador Benedito Sergio da Silva 

Bernardes. Em seguida, foi feita a discussão e votação do projeto de lei n.º 09/2018. O 

projeto foi aprovado por todos. Logo após, no uso da Tribuna Livre, passou-se a 

palavra ao inscrito, Sr. Mario Batista, o qual, resumidamente, teceu comentários sobre 

a importância do Turismo para o Município de Córrego do Bom Jesus, a importância de 

se criar a secretaria, e a quantidade de benefícios e arrecadação que a secretaria 

poderá trazer, através da exploração do Turismo. Aduziu que o Município é referencia 

no Turismo do circuito, enfatizando a necessidade da sua exploração de forma 

organizada e profissional. 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, enfatizando que o motivo da 

não votação do projeto da secretaria de turismo é devido ao fato da não realização da 

reunião pela comissão na data devida. Afirmou ser favorável a criação da secretaria e 

esta a disposição para ajudar. O vereador Joao Gabriel Dias Ribeiro iniciou a sua fala 

agradecendo o pessoal do Circuito Serras Sul Verdes, afirmando que estiveram juntos 
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em 2002, acompanhando desde o começo, por meio do seu pai e outras pessoas que 

ajudaram, enfatizando a criação da primeira sessão de turismo do município, a qual 

trouxe inúmeros benefícios para o município como as casas. Enumerou as perdas que 

ocorreram no turismo e parabenizou a tentativa de criação da secretaria, com a 

revitalização do turismo no município. O vereador Dario Ribeiro iniciou sua fala dando 

boa noite a todos e agradeceu a presença do presidente e desejou uma boa sorte a 

secretaria de turismo e que ela tenha êxito e venha resgatar o turismo no município. O 

vereador Welliton Nazário também iniciou a sua fala dando boa noite a todos, e, na 

pessoa dos militares presentes afirmou que em contato com o secretario de segurança 

publica do Estado o mesmo pediu que reiterasse o oficio encaminhado e que provável 

que nova viatura vira para o município. Após relatou estar indignado com o 

desconhecimento do regimento interno pelos próprios vereadores da casa, sendo que 

era perfeitamente possível através da comissão apresentar uma emenda que poderia 

ser feita, lida, discutida e votada ainda hoje, dada a importância do tema. O vereador 

Benedito Sergio apenas desejou boa noite a todos, agradecendo a presença e chamou 

a atenção para a necessidade da comissão se reunir e discutir o projeto para que ele 

pudesse ser votado ainda nesta reunião, afirmando que houve uma falha. O Presidente 

Dorival Donizete desejou uma boa noite a e agradeceu a presença de todos, 

convidando para a próxima reunião no dia 21 de março de 2018, às 19h. 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. 


