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CAMARA MUNICIPAL 
DE 

 CÓRREGO DO BOM JESUS 
Legislatura 2017/2020 

ATA DA VIGÉSIMA 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 11 (onze) dias do mês de dezembro 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 vigésima 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”, convidou a todos 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. Tendo em vista a solicitação de uso 

do Plenário da Casa, foi feita a votação para autorizar o uso, sendo aprovado por todos. 

Em seguida, foi feita a leitura e votação da indicação n.º 39/2018, de autoria do vereador 

Antonio Honório. Indicação aprovada por todos. Na sequência foi feita a leitura do projeto 

de lei n.º 42/2018, de autoria do vereador Welliton Nazário. Após, leitura da emenda ao 

projeto de lei n.º 41/2018, de autoria do vereador João Gabriel. Em seguida, passou-se a 

discussão e votação do projeto de lei n.º 08/2018, de autoria do Poder Executivo. O projeto 

foi rejeitado por 7 votos e 1 abstenção. Discussão e votação da emenda ao projeto de lei 

n.º 38/2018 de autoria do vereador Benedito Sérgio. Antes da discussão, o vereador João 

Gabriel pediu vista do projeto, tendo em vista que o Executivo ainda não respondeu o 

requerimento do vereador Welliton, aprovado na última reunião. O projeto foi retirado de 

pauta. Por fim, o Presidente passou para os momentos finais, com a palavra livre dos 

vereadores. O vereador Antonio Honório solicitou melhorias na estrada do Catiguá e a 
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capina do mato na estrada da Vargem. A vereadora Vanilda fez um resumo de indicações 

e requerimentos feitos ao executivo e não foram atendidos. Solicitou urgência e que sejam 

atendidos os pedidos. Solicitou que o Executivo esclareça a população sobre as cobranças 

que estão sendo feitas, com valores exorbitantes. Desejou boas festas e bom fim de ano. O 

vereador Benedito Sérgio desejou boa noite a todos, solicitou ao Executivo 

esclarecimentos sobre as cobranças feita a várias pessoas. Criticou os pedidos de vistas 

no seu projeto, afirmando que estão impedindo que ele seja votado. Parabenizou a nova 

Mesa Eleita. O vereador Welliton Nazário desejou uma boa noite a todos, prestou 

esclarecimentos sobre o seu projeto lido na sessão de hoje, afirmando que é um pedido 

antigo da população. Teceu críticas as cobranças que estão sendo feitas aos munícipes. 

Agradeceu os funcionários da Casa e os vereadores, desejando boa sorte a nova Mesa 

Diretora. O vereador Dario Ribeiro também teceu críticas sobre as cobranças referente ao 

calçamento. O Presidente agradeceu a todos e convidou a todos para a primeira sessão 

ordinária do ano de 2019, desejando boa sorte a nova Mesa Diretora. 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. 


