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ATA DA DÉCIMA 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 11 (onze) dias do mês de outubro de 2017, reunidos no Plenário da Câmara 

Municipal de Córrego do Bom Jesus e constatada a presença de todos os vereadores, 

foi dada a abertura dos trabalhos da décima quinta reunião ordinária da primeira 

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. Em seguida, foi solicitado ao Assessor 

Jurídico da casa que fizesse a leitura das atas da décima terceira reunião ordinário da 

Câmara Municipal, realizada no dia 13 de setembro de 2017 e da 7ª reunião 

extraordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 29 de agosto de 2017. Apos a 

leitura das duas atas, houve aprovação de ambas, por todos. Em seguida, determinou-

se a leitura das indicações apresentadas, colocando-as em discussão e votação. 

Indicação de n.º 46/2017, de autoria do vereador Antônio Honório Perez Filho, solicita 

que o Poder Executivo estude a possibilidade de construir um muro de alvenaria na 

quadra esportiva do Bairro Campos do Raposo, especificamente atrás do gol, além de 

realizar a roçagem e capina ao redor da referida quadra. Indicação aprovada por todos. 

Indicação de n.º 47/2017, de autoria do vereador Benedito Sergio da Silva Bernardes, 

solicita que o Poder Executivo estude a possibilidade de cercar todas as nascentes de 

águas do município. Indicação aprovada por todos. Após a leitura e votação das 

indicações, determinou-se a leitura do projeto de Lei n.º 19/17, de autoria do vereador 

Welliton Aparecido Nazário, o qual declara a leitoa como patrimônio cultural imaterial 

do Município do Córrego do Bom Jesus. Em seguida, no uso da tribuna livre, o 

Presidente convidou o Sr. Luiz Claudio Rodrigues, Engenheiro Agrônomo da EMATER, 

que procedeu a entrega de certificado de produtor rural destaque ao produtor João 

Batista Marcolino. Após, o homenageado usou a tribuna para agradecer a todos e 
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contou um pouco sobre a atividade e trabalho desenvolvido perante a associação dos 

produtores. Logo após, também no uso da tribuna livre, foi convidado o Sr. Claudio 

Antônio Palma, assessor do deputado Carlos Melis, que teceu alguns comentários 

sobre a doação de um veiculo ao Município de Córrego do Bom Jesus, colocando o 

gabinete do mesmo em Brasília-DF a disposição de todos os vereadores. Encerrado o 

uso da Tribuna livre o Presidente passou para os momentos finais, com a palavra livre 

dos vereadores. O vereador Dario Ribeiro da Fonseca parabenizou e agradeceu o 

assessor do Deputado e o próprio Deputado Carlos Melis pela conquista do veiculo em 

favor do Município. O vereador Joao Gabriel também parabenizou e agradeceu o 

recebimento do veiculo, aduzindo que o mesmo será de muita valia para o Município. 

Em seguida, também parabenizou o homenageado Joao batista Marculino pelo 

trabalho realizado. Aduziu que reuniram a documentação para solicitar a doação de um 

terreno para a associação dos produtores. A vereadora Vanilda Aparecida Fonseca 

Galvão parabenizou o Sr. João Batista, afirmando que o seu trabalho eleva o 

Município. Também agradeceu a doação do veiculo ao Município. Desejou felicidades 

as crianças, em razão do dia das crianças e parabenizou os professores pelo seu dia, 

no próximo dia 15. O vereador Benedito Sérgio da Silva Bernardes também 

parabenizou o Sr. João Marcolino. O vereador Welliton Nazário inicialmente 

parabenizou o Joao Sorriso pelo seu trabalho, afirmando que gostaria que o Secretario 

de Agricultura estivesse presente. Também agradeceu o Deputado Carlos Melis, na 

pessoa do seu assessor, pelo veiculo doado ao Município. Ressaltou e agradeceu a 

doação feita em favor do Desenvolvimento Social do Município, com a doação de um 

veiculo para o Conselho Tutelar, fato que será cobrado. Teceu comentários sobre o 

cadastro para o Fundo do Direito das Crianças e do Adolescente, que gerara receita ao 

Município, e agora Córrego faz parte. Solicitou que a Prefeita cumpra o disposto na lei, 

convocando a conselheira tutelar suplente. Criticou a existência de “clientelismo” que e 

o fato de vereadores estarem indo ao Gabinete da Prefeita para pedir favores em favor 

de pessoas especificas, o que e inadmissível e será denunciado a partir de agora. 

Teceu comentários sobre denuncias relativas ao ex-prefeito, o qual estava incumbido 

junto com a vereadora Vanilda e a mesma não mais se manifestou, afirmou que as 

investigações estão vindo de Extrema para Cambuí. Criticou o fato de o executivo não 

estar respondendo as indicações feitas pelo legislativo. Por fim, quanto a solução para 

os cachorros de rua, afirmou que esteve em reunião com o assessor do Prefeito de 

Bom Repouso, e que o mesmo cedera o espaço que era denominado de matadouro 
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para a castração dos animais, mediante a subvenção dos demais municípios. Ao final, 

a vereadora Vanilda pediu a palavra e justificou que está apenas esperando as 

investigações terminarem, pois é sim a favor que se investigue todos, tanto que votou 

favorável a lei da ficha limpa. O Presidente convidou a todos para participarem da 

próxima reunião ordinária, sendo a decima sexta, no dia 25 de outubro, às 20h. Em 

nada mais havendo a tratar, 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. 


