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Presidente – Dorival Donizeti Duarte 
Vice Presidente – Welliton Nazário 
Secretário – Benedito Sérgio da Silva Bernardes 
 
 
 

Aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2017, reunidos no Plenário da Câmara 

Municipal de Córrego do Bom Jesus e constado quórum, foi dada a abertura dos 

trabalhos da primeira reunião ordinária 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 solicitou ao vereador Dario Ribeiro 

da Fonseca que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, o presidente 

convidou a prefeita municipal, senhora Eliana de Fátima Alves e Silva, para que 

tomasse lugar à Mesa Diretora e fizesse seu pronunciamento. A prefeita agradeceu 

ao convite e falou dos desafios assumidos na gestão. Disse que espera contar com 

o apoio do Poder Legislativo para, juntos, construir uma cidade melhor. Após a 

palavra da prefeita e não havendo projetos para discussão e votação, o presidente 

passou a palavra aos vereadores. O vereador Welliton Nazário agradeceu a 

presença de todos e prestou um esclarecimento a população sobre as denúncias 

contra o ex-prefeito José Rodrigues da Silva. Que ele e a vereadora Vanilda já estão 

com as cópias e investigando o que foi feito. O vereador Dario Ribeiro da Fonseca 

lembrou que a reunião tratou da abertura dos trabalhos do Legislativo e, falando em 

transparência, solicitou a prefeita o fechamento anual de 2016, pois ninguém sabe 

se a Prefeitura tem dinheiro ou se está quebrada. Ele ainda disse que espera que 

todos façam um bom trabalho e se colocou à disposição para ouvir e trabalhar junto 

à população. O vereador Luiz Gonzaga da Silva agradeceu a presença de todos na 

reunião, da prefeita, e também se colocou à disposição para ajudar no 

desenvolvimento da cidade. A vereadora Vanilda Aparecida Fonseca Galvão 

também agradeceu a presença de todos e, em relação aos processos citados pelo 
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vereador Welliton, disse que já possui algumas cópias e colocou à disposição da 

população para caso alguém queira ver. Afirmou que todos estão aqui para somar e 

reafirmou seu total apoio à administração municipal. Já a vereadora Maria Aparecida 

Venâncio Luiz agradeceu aos presentes por terem comparecido à sessão. O 

vereador Benedito Sérgio da Silva Bernardes falou sobre a questão da pressão que 

os vereadores estão recebendo neste início de mandato. Que não é assim que se 

fará um bom trabalho. Também falou sobre a reclamação sobre os médicos. Que 

está para vir um cardiologista e mais um clínico. Também pediu que, antes que se 

espalhe alguma informação, que se verifique e veja como está a situação da 

Prefeitura junto à prefeita. A prefeita Eliana de Fátima Alves e Silva aproveitou para 

esclarecer ao vereador Dario Ribeiro Fonseca que o encerramento do ano de 2016 

era de responsabilidade da gestão anterior, e que não foi feito, sendo o mesmo 

atualizado durante todo o mês de janeiro. Ela se propôs que na próxima reunião 

ordinária apresentaria este balanço ao parlamentar. Já sobre a prestação de contas 

de janeiro, ela disse que não tem a obrigação de apresentar mensalmente, que tem 

até o mês de abril para fazer isso, mas que irá trazer antes. O vereador Dario disse 

que falou com o ex-prefeito e que o fechamento não foi feito porque a funcionária 

responsável havia saído de férias, e não fechou as contas. Sem mais manifestações, 

o presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, “sob a proteção de Deus”. 

Eu, Benedito Sérgio da Silva Bernardes, secretário da Mesa Diretora, mandei digitar 

e assino, bem como os nobres pares desta Casa de Leis. 


