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Aos 09 (nove) dias do mês de agosto 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 primeira 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 a 

assessora jurídica a leitura da ata da sessão anterior. Após lida, o presidente 

solicitou que fosse feita duas retificações na ata, o que foi providenciado pela 

secretaria da Casa. Após feita a colocação, a ata foi aprovada por todos já com a 

correção apresentada. Na sequência, o presidente colocou em discussão e votação 

as indicações apresentadas. De autoria da vereadora Vanilda Aparecida Fonseca 

Galvão, a Indicação 30/2017 solicita que seja feita a melhoria do calçamento da Rua 

Benedito Moreira Barbosa, em especial, no cruzamento com a Rua Deputado Milton 

Salles. A indicação foi aprovada por todos. De autoria do vereador João Gabriel Dias 

Ribeiro, a Indicação 31/2017 pede que seja construído um redutor de velocidade no 

Bairro do Itaim. A indicação foi aprovada por todos. O Presidente passou para os 

momentos finais, com a palavra livre dos vereadores. O vereador Welliton Nazario 

disse que, em conversa com o vereador João Gabriel, solicitou cópias dos processos 

de licitação realizados pela Câmara. Que é sabido dos esforços do Presidente para 

coordenar a Casa, mas que todos nós devemos, também, fiscalizar a Câmara 

Municipal. O vereador também questionou alguns pontos do contrato com a 

televisão, visto que há funcionários da Câmara fazendo o trabalho de gravação e 



                                                                                                                  
 

2 

 

CAMARA MUNICIPAL 
DE 

 CÓRREGO DO BOM JESUS 
Legislatura 2017/2020 

que não há o número de câmeras disponíveis conforme consta no contrato. O 

vereador Dario Ribeiro da Fonseca comentou sobre o veto da prefeita sobre o 

Projeto da Ficha Limpa. Que o Brasil está vivendo a pior crise da política, onde têm 

só corruptos. Onde tem um projeto que foi feito pela população e os vereadores vão 

votar contra? Que acha um absurdo, mas que é de cada um. Que é uma lei que 

muda a história da política. Que fica com um sentimento meio amargo. A vereadora 

Vanilda Aparecida comentou sobre a fala do vereador Welliton, que é função do 

vereador fiscalizar tanto o Executivo quanto o Legislativo e que é mais um dos 

motivos que faz ponderar sobre esta lei da Ficha Limpa. Que nada melhor do que a 

transparência, para deixar as coisas às claras. Que houve um empenho muito 

grande para convencer os vereadores a votar favoráveis ao veto. Que isto a 

entristeceu muito, já que não vê este mesmo empenho para defender o interesse da 

população na melhoria da saúde, limpeza e estradas. Que está aqui representando 

o povo, que é isso que o povo precisa e não de certos privilégios. O vereador 

Benedito Sérgio disse que é a favor, sim, da Ficha Limpa, só que não vai condenar 

uma pessoa que já pagou pelo seu crime. E isso que estão fazendo é politicagem. O 

Presidente da Câmara, vereador Dorival Donizeti Duarte, parabenizou a toda 

população, de Córrego e Cambuí, pelo excelente comportamento durante a Festa do 

Padroeiro, onde não houve nenhuma ocorrência, e convidou a todos para 

participarem da próxima reunião ordinária, no dia 23 de agosto. Em nada mais 

havendo a 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. 


