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ATA DA OITAVA 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 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio de 2017, reunidos no Plenário da 

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

dos trabalhos da oitava 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 solicitou ao vereador Dario Ribeiro da Fonseca 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. Em seguida, foi feita a 

leitura do Projeto de Lei 10/2017, de autoria do vereador Welliton Nazario, que 

concede título de utilidade pública ao Clube de Voo Livre Asas de Minas e dá outras 

providências. O presidente encaminhou o referido projeto à Comissão de 

Constituição, Justiça, Redação e Finanças para emissão de parecer. O presidente 

abriu a segunda parte, com a leitura e votação das proposições. Foi apresentada a 

Indicação 27/2017, de autoria do vereador Benedito Sérgio da Silva Bernardes, 

solicitando que sejam instalados lixeiras e abrigos de ônibus em todos os bairros do 

município. A indicação foi aprovada por unanimidade. Foi feita a leitura e votação da 

Moção 03/2017, Moção de Pesar aos familiares do senhor José Moreira Galvão, 

sendo aprovada por todos. Após a votação, o presidente convidou o senhor 

Anderson de Almeida para fazer uso da Tribuna Livre, que falou sobre as atividades 

realizadas pelo Clube de Voo Livre Asas de Minas. Ele falou a importância de se 

incentivar o turismo no município e que o clube tem feito isso, com o evento 

denominado ‘Fest Fly’, que atrai pessoas de diversos cantos do país e foi pauta de 

inúmeras reportagens em grandes emissoras de TV, ajudando na divulgação do 
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nome de Córrego do Bom Jesus. Na parte final, foi concedida a Palavra Livre aos 

vereadores. O vereador Dario Ribeiro comentou sobre uma indicação que havia feito 

e não entrou na pauta, mas que será colocada na próxima reunião. O vereador 

Benedito Sérgio pediu a prefeita para que sejam atendidos os pedidos com mais 

urgência encaminhados pelos vereadores, mesmo sabendo que a Prefeitura passa 

por dificuldades. Já o vereador Welliton Nazario pediu o apoio dos vereadores para 

votação do projeto de utilidade pública. O vereador disse que é inegável o que este 

clube trouxe para o Córrego nos últimos anos e que irão batalhar para trazer o ‘Fest 

Fly’ este ano ainda. Que ele faz parte do clube e que estão pleiteando uma verba 

junto a Codemig para fazer a festa neste ano. Que esteve com a prefeita Eliana para 

fazer as melhorias no local e ela se comprometeu em fazê-las. Que ele, juntamente 

com o vereador Dario, esteve na casa do senhor Antonio e verficamos a situação da 

casa, que está caindo. Que espera que a prefeita tome providências, que está só 

esperando uma posição do jurídico sobre o aluguel de uma casa. Sem mais, 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. 


