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ATA DA DÉCIMA 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 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro de 2018, às 20 horas, reunidos no Plenário da 

Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus (MG), foi feita a verificação dos presentes e havendo 

quórum mínimo legal, com a presença de todos os vereadores, foi dada a abertura dos trabalhos 

da décima quarta reunião ordinária da segunda Sessão Legislativa, da Legislatura 2017-2020. O 

Presidente da Câmara, vereador Dorival Donizeti Duarte, fez a abertura da sessão desejando uma 

boa noite a todos e com as palavras “sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos”, 

convidando para um minuto de silêncio a fim de que cada um pudesse fazer sua oração pessoal. 

Após foi feita a leitura das correspondências recebidas pela secretaria da casa. Depois, procedeu-

se a leitura e discussão da ata da 13ª reunião ordinária. A ata foi aprovada por todos. Em seguida, 

passou-se as proposições do dia, com leitura e votação da Moção de Pesar n.º 03/2018. Moção 

aprovada por todos. Leitura, discussão e votação da indicação de n.º 33/2018, de autoria da 

vereadora Vanilda Aparecida Galvão. Indicação aprovada por todos. Leitura, discussão e votação 

do requerimento n.º 11/2018. Requerimento aprovado por todos. Leitura, discussão e votação do 

requerimento n.º 12/2018. Durante a discussão do requerimento de n.º 12, o vereador Welliton 

propôs verbalmente o requerimento de n.º 14, visando à apresentação da lista de todos que 

recebem Bolsa Família no Município. Todos aprovaram e votaram favoravelmente ao novo 

requerimento, bem como todos aprovaram o requerimento de n.º 12. Leitura, discussão e votação 

do requerimento n.º 13/2018. Requerimento aprovado por todos. Novamente, o vereador Welliton 

fez novo requerimento verbal, solicitando a presença da assistente social do município para 

prestar esclarecimentos. Pedido e requerimento, de n.º 15, aprovado por todos. Após, com a 

concordância expressa e aprovação verbal do Plenário, foi realizada a leitura, discussão e votação 

do Projeto de Lei n.º 32/2018, de autoria do Executivo, o qual autoriza a poder Executivo a fazer 

concessão de uso e da outras providências. O Projeto foi aprovado por todos. Por fim, o 



                                                                                                                  
 

2 
 

CAMARA MUNICIPAL 
DE 

 CÓRREGO DO BOM JESUS 
Legislatura 2017/2020 

Presidente passou para os momentos finais, com a palavra livre dos vereadores. O vereador 

Welliton Nazário desejou uma boa noite a todos, parabenizou os servidores da Casa, Pedro 

Henrique e Jose Luiz, por terem acompanhado os jovens do Município no Parlamento Jovem em 

Belo Horizonte. Disse que tentara dar inicio ao projeto de vereador itinerante. Por fim, pediu que a 

população pensasse bem nos candidatos que vão votar na eleição de domingo, pedindo votos a 

candidatos da região. O vereador Dario Ribeiro iniciou a sua fala reiterando o requerimento 

referente à questão do dinheiro que estava no caixa do Município, solicitando uma posição do 

Executivo. Informou a origem da maquina carregadeira, dizendo que foi doação do Deputado 

Carlos Mellis. Parabenizou o Sr. Vagner pela residência recebida. O vereador Antônio Honório 

informou que sua esposa trouxe a sua filha ate o posto de Saúde da cidade e a Medica Gerusa 

não quis atende-la. Registrou sua indignação, querendo explicações pelo motivo da recusa. 

Desejou uma boa noite. O vereador Joao Gabriel parabenizou o Sr. Vagner. Disse que arrecadou 

sementes e adubos para o Bairro dele, através da loja que trabalha e por ser técnico em 

agropecuária, desejando bênçãos. A vereadora Vanilda agradeceu a presença de todos, 

convidando todos para a próxima reunião. Desejou boa sorte a família do Sr. Vagner pela casa. 

Parabenizou os jovens do Córrego que os representaram em Belo Horizonte no Parlamento 

Jovem, e também ao Pedro e Jose Luiz que acompanharam. O Sr. Benedito Sergio solicitou 

providencias no Bairro das Posse, pedindo que sejam retirados os animais que estão soltando lá. 

Desejou sorte a família do Vagner. E 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. 


