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ATA DA NONA 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 14 (quatorze) dias do mês de junho de 2017, reunidos no Plenário da Câmara 

Municipal de Córrego do Bom Jesus e constado a ausência da vereadora Vanilda 

Aparecida Fonseca Galvão, foi dada a abertura dos trabalhos da nona 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 à assessora jurídica que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, 

sendo lida e aprovada por todos. O presidente solicitou a leitura das 

correspondências recebidas pela secretaria da Câmara, onde foi informado aos 

pares que todas elas estão disponíveis na Secretaria. Na segunda parte foi feita a 

leitura das proposições para registro e tramitação. Projeto de Lei 11/2017, de autoria 

do vereador Dario Ribeiro da Fonseca, que institui a Ficha Limpa Municipal e dá 

outras providências. Projeto de Lei 12/2017, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, que autoriza a doação de gêneros alimentícios e materiais de consumo 

para entidades que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei 13/2017, de 

autoria do Poder Executivo Municipal, que institui no âmbito do município de Córrego 

do Bom Jesus Bolsa Indenização devida aos agentes públicos de saúde que atuam 

em campanhas de vacinação realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Projeto 

de Lei 14/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a 

concessão de diárias e adiantamento de viagem no âmbito do Poder Executivo 

Municipal e dá outras providências. Projeto de Lei 15/2017, de autoria do Poder 

Executivo Municipal, que autoriza a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento 
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do exercício de 2017 e dá outras providências. Todos os projetos foram 

encaminhados às comissões permanentes para análise e emissão de parecer. Na 

sequência, o presidente convidou o orador inscrito para uso da Tribuna Livre. O 

senhor Rogério Antônio da Rosa, chefe do Departamento de Turismo de Córrego do 

Bom Jesus, falou sobre o trabalho realizado no setor e comentou, de forma especial, 

sobre a ação do Clube de Voo Livre Asas de Minas, em prol do desenvolvimento 

turístico do município. Ele falou que agora fará parte do clube e irá atuar na 

ampliação das ações sociais junto à comunidade, que foi um pedido especial dele. 

Que estarão, muito em breve, com a sede definitiva no município, mais precisamente 

no CIT – Centro de Informações Turísticas – e que é muito importante que o projeto 

de utilidade pública seja aprovado, como forma de reconhecimento do trabalho. 

Passando para a terceira parte, foi colocado em votação duas proposições. Antes, 

porém, o presidente Dorival Donizete Duarte comunicou a retirada do Projeto de Lei 

10/2017, que concede título de utilidade pública ao Clube de Voo Livre Asas de 

Minas, de autoria do vereador Welliton Nazario, para que a Comissão de 

Constituição, Justiça, Redação e Finanças possa chegar a um acordo sobre ele. A 

Indicação 28/2017, de autoria do vereador Dario Ribeiro da Fonseca, solicita que 

seja construída uma gruta em homenagem a Nossa Senhora Aparecida no CIT ou 

em lugar apropriado. A indicação foi aprovada por todos. Também foi votado o 

Requerimento 04/2017, do vereador Welliton Nazario, onde solicita do Poder 

Executivo o levantamento do número de placas vermelhas no município (taxi). O 

Requerimento foi aprovado por todos. Sem mais, passou-se a palavra livre dos 

vereadores. O vereador Welliton Nazario pediu desculpas a todos os presentes que 

vieram presenciar a votação do Projeto de Lei 10/2017, de sua autoria. Ele 

comentou que há o seu parecer favorável, porém há dois pareceres contrários. O 

vereador disse que o clube está para ser declarado utilidade pública estadual, pois o 

Projeto de Lei 4365/2017, na Assembleia de Minas, está em tramitação. Que foi um 

requerimento que ele fez junto a um deputado e que será um grande evento para o 

clube e para nossa cidade. Que esteve em Belo Horizonte onde conversou com o 

Coronel Ronaldo Assis e encaminhou um ofício do Consep em relação aos veículos 

da Polícia Militar em nosso município. Que o Coronel se prontificou em mandar uma 

moto e um novo veículo. O vereador conseguiu uma emenda em torno de 100 mil 

reais e que irá conversar com todos os secretários para ver onde ela será aplicada. 

E sobre seu projeto, ele tem certeza que na próxima reunião ela será votada. Que, 
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quando tomou posse, disse que iria agir de acordo com as leis, sem achismos. Em 

seguida, utilizou da palavra o vereador Dario Ribeiro da Fonseca. O vereador disse 

que a questão do achismo é coisa do vereador Welliton. Ele comentou a respeito do 

projeto. Que o clube não se enquadra na Lei Estadual 12972/1998, ele não se 

enquadra nos requisitos, pois não se enquadra no interesse da coletividade. Que se 

pegar o próprio estatuto do clube diz que apenas os associados do clube podem 

usufruir dele. Que ainda não chegaram num consenso, que tem alguns relatórios a 

serem apresentados e que, assim que apresentados, virá a votação. Não quer dizer 

que meu voto está salientado. Que seu voto foi fundamentado na Comissão, mas 

cabe ao presidente colocar em votação. Tem alguns documentos que vou pedir ao 

presidente do Clube e, se apresentado, posso até mudar seu parecer. O vereador 

comentou sobre seu projeto da Ficha Limpa, que é de total interesse da população. 

Que o município está passando por sua maior crise política. Que não se pode fechar 

os olhos para tanta impunidade. Que tem que sancionar essa lei e que a prefeita não 

poderá vetá-la, pois é de extrema importância para resgatar a dignidade. Que não se 

pode ser gerenciada por pessoas corruptas, impróprias, inadequadas, que já 

roubaram os cofres públicos. Que pede ajuda desta Casa para aprovar o projeto. Na 

sequência, o vereador João Gabriel Dias Ribeiro falou sobre o clube e sua 

importância para o município. Que ele vem acompanhando desde quando seu pai, 

João de Deus, foi prefeito. Que conseguiram recursos para a construção de um 

laboratório espacial, no valor de um milhão de reais, e que o ex-prefeito Fio perdeu. 

Que hoje a prefeita Eliana está recuperando o município. Que durante seu mandato 

anterior, o ex-prefeito gastou mais de 800 mil reais em diárias de viagem, e que 

agora a prefeita está adequando a lei e cobrando das pessoas o direito das pessoas 

em controlar as despesas de viagem. Que se o Clube não fosse abandonado nestes 

oito anos, já haveria melhoria para aquela região. O vereador Benedito Sérgio da 

Silva Bernardes pediu aos membros da Comissão que pensem com carinho sobre o 

projeto e que podem contar com ele. Sem mais, 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. 


