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ATA DA QUINTA 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 12 (doze) dias do mês de abril de 2017, reunidos no Plenário da Câmara 

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

trabalhos da quinta 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 ao vereador Benedito 

Sérgio da Silva Bernardes 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 e apresentação dos projetos para registro e tramitação. Foi lido o 

Projeto de Lei n.º 07/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o 

Poder Executivo a conceder Vale Alimentação aos servidores públicos e dá outras 

providências. Na sequência foi lido o Projeto de Lei n.º 08/2017, também de autoria 

do Poder Executivo Municipal, que autoria o Poder Executivo a abrir Crédito 

Adicional Suplementar ao Orçamento vigente no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e 

dois mil reais). Os dois projetos foram encaminhados à Comissão de Constituição, 

Justiça, Redação e Finanças para análise e emissão de parecer. Foram colocados 

em votação dois projetos. Com o parecer favorável da Comissão de, Constituição, 

Justiça, Redação e Finanças, o Projeto de Resolução n.º 01/2017, de autoria da 

Mesa Diretora, foi aprovado por unanimidade de votos. Também foi aprovado por 

todos os vereadores a Moção de Repúdio n.º 01/2017, de autoria do vereador 

Welliton Nazário. Em seguida, foram lidas e votadas as seguintes indicações: 

Indicação n.º 15/2017, de autoria da vereadora Vanilda Aparecida Fonseca Galvão, 
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que solicita que se façam melhorias nas estradas que dão acesso à estrada principal 

do Bairro São Domingos. Indicação n.º 16/2017, também de autoria da vereadora 

Vanilda Aparecida Fonseca Galvão, para que seja feita a construção de calçadas em 

trecho da rodovia. Indicação n.º 17/2017, para que seja criado um sistema de 

plantão dos vereadores na Câmara Municipal, de autoria da vereadora Vanilda 

Aparecida Fonseca Galvão. Indicação nº 18/2017, de autoria do vereador Benedito 

Sérgio da Silva Bernardes, para que seja colocada uma linha de ônibus escolar para 

atender ao Bairro Catiguá. E, por fim, a Indicação n.º 19/2017, de autoria do 

vereador Welliton Nazário, pedindo que seja solicitada junto à empresa Energisa a 

retirada do fio de alta tensão em rua do município. Todas as indicações foram 

aprovadas. Na sequência, foi passada a Palavra Livre aos vereadores. O vereador 

Welliton Nazário comentou sobre sua viagem a Belo Horizonte, principalmente sobre 

o projeto Minha Casa, Minha Vida. Que conversou com o presidente da Cohab e 

que, na época do ex-prefeito João de Deus, havia sido liberadas 33 casas para 

serem feitas no Córrego. Estava tudo certo para vir, mas o ex-prefeito Fio não 

assinou na Cohab a liberação. Que todo o processo se perdeu neste tempo e, 

agora, está em uma nova fase do projeto. Que levou a documentação para a prefeita 

Eliana, juntamente com os vereadores Serginho e Vanilda, para dar os devidos 

andamentos. Em relação à Copasa, há um interesse deles para virem ao Córrego, 

para cuidar das nascentes, mas é um processo que demanda tempo, audiências 

públicas, passar pela Câmara dos Vereadores, e parte da prefeita. Que está à 

disposição da população e que já conversou com o vereador Café para marcar algo 

para sentar e discutir melhorias para o povo do Córrego. O vereador Dario Ribeiro 

comentou sobre a Copasa, que a única receita que o município tem é a arrecadação 

da água, que gostaria de ficar por dentro para poder entender como vai ser a receita 

para a Prefeitura. A vereadora Vanilda Aparecida Fonseca Galvão parabenizou o 

vereador Welliton pelo seu aniversário e desejou a todos uma Feliz Páscoa. Já o 

vereador Benedito Sérgio pediu a todos os vereadores, principalmente ao 

presidente, que já são quatro meses de trabalho e que pouco foi feito, que deveria 

cobrar um pouco mais sobre as estradas. Comentou sobre a estrada da Bocaina, 

onde o maquinário esteve duas vezes lá e a reclamação ainda continua. Que tem 

que cobrar um pouco mais. O presidente Dorival Donizeti Duarte agradeceu a 

presença de todos e convidou para a sexta reunião ordinária, no próximo dia 26 de 

abril. Sem mais a tratar, declarou encerrada a sessão “sob a proteção de Deus”. Eu, 
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Benedito Sérgio da Silva Bernardes, secretário, mandei digitar e assino, juntamente 

com os nobres vereadores desta Augusta Casa de Leis. 


