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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA 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 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto de 2018, às 20 horas, reunidos no Plenário da 

Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, 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 segunda 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. Após foi feita a leitura 

das correspondências recebidas pela secretaria da casa. Depois, procedeu-se a leitura das 

atas da 7ª e 8ª reunião extraordinária e 10ª e 11ª reunião ordinária. Todas as atas foram 

aprovadas a unanimidade dos presentes em cada sessão. Em seguida, passou-se as 

proposições do dia, com a leitura, discussão e votação da indicação de n.º 32/2018, de autoria 

do vereador Joao Gabriel. Indicação aprovada por todos. Leitura, discussão e votação do 

requerimento n.º 04/2018. Requerimento aprovado por todos. Leitura do requerimento 

n.º05/2018. Requerimento aprovado por todos. Leitura do requerimento n.º 06/2018. 

Requerimento aprovado por todos. Após, foi feita inversão da ordem da sessão, abrindo a 

Tribuna Livre ao Sr. Rogerio Antônio da Rosa, o qual estava devidamente inscrito, para tecer 

comentários e explicar a importância do projeto de lei n.º 20/2018. Em seguida passou-se a 

discussão e votação do projeto de lei 20/2018, o qual foi rejeitado por 5 votos 3. Após, com 

anuência de todos, foi feita a leitura, discussão e votação do projeto de resolução n.º 02/2018 e 

do projeto de Decreto Legislativo n.º 04/2018. Ambos aprovados por todos. Por fim, o 

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

Dario Ribeiro teceu comentários sobre as inúmeras denuncias que estão acontecendo no 

Município, envolvendo o executivo, afirmando que esta fiscalizando. Por fim desejou uma boa 

noite e agradeceu a presença de todos. O vereador Antônio Honório desejou uma boa noite e 

agradeceu a presença de todos. O vereador Joao Gabriel registrou sua indignação com a 

rejeição do projeto votado na casa que envolvia recebimento de ICMS, que destinava ao 

Turismo, elogiando o trabalho da referida Secretaria. A vereadora Vanilda também registrou 

sua indignação com as inúmeras denúncias e as necessidades da população, criticando os 

caminhões que estavam transportando terras, afirmando que ha pessoas que estão precisando 
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de um caminhão de terra para tapar um buraco e o executivo não providencia. Finalizou que o 

projeto circense não era importante para o momento, finalizando agradecendo e desejando boa 

noite. O vereador Benedito Sergio registrou que os vereadores estão protegendo a Prefeita, a 

administração do que as irregularidades da cidade. Rebateu as criticas do vereador Welliton 

afirmando que possui os recibos de contratação do advogado e que quem quiser ver e só ir ate 

a sua casa. Afirmou que o vereador Welliton advoga sem ter OAB. Por fim desejou uma boa 

noite a todos. O vereador Welliton Nazário desejou uma boa noite a todos, pediu desculpas a 

quem esta assistindo a sessão, parabenizou o trabalho do Secretario Rogerio. Rebateu as 

criticas do vereador Benedito Sergio, pedindo que ele verificasse o que e advogar no Estatuto 

da OAB. Após breve discussão o vereador se retirou da sessão com autorização do Presidente. 

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. 


