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ATA DA DÉCIMA SEXTA 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 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro 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, estando ausente, justificadamente, a Vereadora Vanilda Aparecida, com a 

presença dos demais vereadores, foi dada a abertura dos trabalhos da décima sexta 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 15ª reunião ordinária. A ata foi aprovada por todos. Após, o Vereador Welliton 

Nazário, com base no Regimento Interno desta Casa, propôs verbalmente 2 (dois) requerimentos. 

O primeiro é para que seja autorizado que os funcionários da Prefeitura façam a limpeza das 

casas do programa “Minha Casa Minha Vida”, em razão do mato lá existente, sendo encontrados 

diversos bichos. O outro é referente a Rua Leondino de Onofre, pois quando chove a rua alaga 

por completo, pedindo que ela seja arrumada. Após discussão, os dois requerimentos foram 

aprovados por todos. Em seguida, o Vereador Dario ribeiro também apresentou requerimento 

verbal para que o Município faça o reparo e cascalhamento da estrada da Vargem da Penha. 

Após discussão o requerimento foi aprovado por todos. Logo após, foi feita a leitura e votação dos 

Decretos e Monções dos homenageados na sessão solene. Ambos foram aprovados por todos. 

Em seguida, passou-se as proposições do dia, e, havendo concordância expressa do plenário, foi 

realizada a leitura, discussão e votação do Projeto de Lei n.º 33/2018, de autoria do Executivo, o 

qual encontra-se em regime de urgência urgentíssima. O Projeto foi aprovado por todos. Por fim, o 

Presidente passou para os momentos finais, com a palavra livre dos vereadores. O vereador 
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Benedito Sérgio desejou uma boa noite a todos, reiterou o pedido de colocação de abrigos nos 

pontos de ônibus, pois nos dias de chuvas as pessoas estão molhando. O vereador Welliton 

Nazário desejou uma boa noite a todos, e pediu para quem assumir a Presidência da Câmara que 

esteja do lado da população. O vereador Dario Ribeiro desejou uma boa noite a todos. Reiterou a 

cobrança para que o Executivo responda o oficio que pedia informações sobre o dinheiro que 

estava na conta do executivo. O Vereador Antônio Honório desejou uma boa noite a todos e 

solicitou que a prefeita faça o conserto da estrada até nos Campos, pois o caminhão do lixo não 

passa lá. O vereador João Gabriel desejou uma boa noite a todos, agradeceu o oficio recebido do 

executivo sobre os gastos do executivo na gestão passadas com as diárias. Lembrou que devido 

à falta de pagamentos da gestão passada o Município perdeu diversos convênios. 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. 


