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ATA DA DÉCIMA 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 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2017, reunidos no Plenário da Câmara 

Municipal de Córrego do Bom Jesus e constatada a presença de todos os 

vereadores, foi dada a abertura dos trabalhos da décima reunião ordinária da 

primeira 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 à 

assessora jurídica que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, sendo lida e 

aprovada por todos. Em seguida, foi feita a leitura das correspondências recebidas 

pela Secretaria da Casa. O Presidente convidou a senhora Adair Moraes, secretária 

de Educação do Município, para fazer uso da Tribuna Livre. A secretária esclareceu 

pontos do ofício encaminhado pela Câmara solicitando explicações sobre os alunos 

de outros municípios que estudam nas escolas estadual e municipal. Que, segundo 

ela, todos os alunos possuem residência no município, inclusive, os pais votam no 

município. Que não há zoneamento fora do município, e sim, dentro do município. 

Que a maioria dos alunos são filhos de funcionários da Prefeitura. Que não há 

motivo para descontentamento da população sobre a permanência destes alunos 

nas escolas. Que a documentação é analisada pela Superintendência Regional de 

Ensino e que está dentro do limite estipulado pelo Comporta. Que o índice do Ideb 

da Escola Estadual está acima do limite estipulado pelo Governo, o mesmo acontece 

com a Escola Municipal, estando entre os maiores índices de Minas Gerais. Que o 

projeto de tempo integral está funcionando normalmente, desde outubro do ano 

passado, no contra turno. Que o Governo faz um repasse muito baixo para 
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alimentação escolar, que é baseado no número de alunos. Que este valor é de trinta 

e seis centavos por aluno. Que não está fazendo política com os alunos da Escola 

Estadual. Que, como educadora, tem que lutar pelo bem-estar dos alunos. Que, 

como secretária de Educação, tem que lutar por todos os alunos. Que aconteceu 

uma coisa desagradável, pois, até o momento, não foi nenhum centavo para a 

escola. Que os alunos gostam de uma alimentação saudável e de qualidade. O 

Presidente da Câmara solicitou o silêncio do plenário, após a manifestação da 

secretária de Educação. O vereador Welliton Nazario solicitou questão de ordem, 

invocando o Artigo 100 do Regimento Interno, requerendo a inclusão de proposição 

na ordem do dia, neste caso, do seu Projeto de Lei 10/2017, que declara de utilidade 

pública o Clube de Voo Livre Asas de Minas. O presidente suspendeu a reunião por 

cinco minutos para melhor deliberação do pedido junto à assessoria da Casa. Ao 

retornar, o presidente solicitou, mais uma vez, o silêncio aos presentes. O 

Presidente da Câmara colocou o requerimento verbal em pauta, sendo o mesmo 

rejeitado, por seis votos. Na ocasião, o vereador Welliton Nazario solicitou o 

arquivamento do projeto, pois, já se passaram três reuniões que está tentando votar. 

O parlamentar solicitou ao Presidente a leitura de seu parecer sobre o projeto, o que 

foi atendido. Em seguida, o Presidente passou a leitura e votação das indicações. 

De autoria do vereador Benedito Sérgio, a Indicação 29/2017 solicita a instalação de 

lixeiras nos quatro cantos da Praça Miguel Chiaradia. A indicação foi aprovada por 

todos. O Presidente colocou em votação as proposições. De autoria do Poder 

Executivo, o Projeto de Lei 09/2017, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi 

aprovada por todos. Foi lida e colocada em votação a Emenda Modificativa 01 ao 

Projeto de Lei 11/2017, alterando o Artigo 7º do referido projeto, de autoria do 

vereador Welliton Nazario. A emenda foi aprovada por todos. Em seguida, foi feita a 

leitura do Projeto de Lei 11/2017, que institui a Ficha Limpa Municipal, de autoria do 

vereador Dario Ribeiro da Fonseca, já com a emenda aprovada. O vereador Dario 

Ribeiro falou que se baseou no projeto da Ficha Limpa, que acolheu mais de 1 

milhão de assinaturas, que é uma conquista do povo brasileiro que anseia por 

políticos e funcionários públicos honestos. Que este será nosso legado. O vereador 

João Gabriel citou que, diante do cenário que se encontra a nível federal, com tantos 

políticos corruptos, e nossa cidade, pequena aos olhos do Governo Federal, dê este 

exemplo para todo o país. Ao final, o projeto foi aprovado por todos os vereadores. 

Foi votado o Projeto de Lei 12/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que 
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concede doações de gêneros alimentícios e materiais de consumo às entidades que 

especifica. O vereador Welliton Nazario solicitou ao Presidente que fossem lidos os 

pareceres da Comissão de Justiça, Redação, Legislação e Finanças, citando que o 

fato é semelhante ao que aconteceu ao seu projeto, pois não houve unanimidade 

dentro da Comissão. O parecer do vereador Welliton Nazario, que é Presidente da 

Comissão, foi favorável pela votação do projeto. Já o parecer dos vereadores Dario 

Ribeiro e Vanilda Aparecida, demais membros da Comissão, foi lido pela assessora 

jurídica da Casa. Eles solicitaram explicações, tanto para a Escola Estadual quanto 

para Superintendência Regional de Ensino, e que pediram a não inclusão na pauta 

do dia. O vereador Dario Ribeiro explicou que eles não são contra, somente querem 

as explicações necessárias para que o projeto pudesse ser votado. Que, inclusive, 

iriam solicitar o aumento no valor do repasse. A fala gerou grande manifestação 

popular, fazendo com que o Presidente suspendesse a votação por cinco minutos. 

Ao retornar, o Presidente solicitou, mais uma vez, o silêncio do Plenário, 

agradecendo a cooperação. O projeto foi aprovado por todos. Porém, diante de mais 

uma manifestação, o Presidente declarou encerrada a sessão e convocou reunião 

extraordinária para votação dos demais projetos constantes na pauta do dia. Eu, 

Benedito Sérgio da Silva Bernardes, secretário, mandei digitar e assino, juntamente 

com os nobres vereadores desta Augusta Casa de Leis. 


